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Forord  
 
I 2014 har der været en række positive historier om bioteknologi- og robotvirksomheder, som er 
skabt med udgangspunkt i viden fra danske universiteter og siden er blevet solgt til udlandet for 
betydelige beløb. Historierne viser, at vi kan noget i Danmark, når det kommer til at kombinere 
forskning og forretning.  
 
Det bekræftes af dette  års kommercialiseringsstatistik, som viser, at de danske forskningsinsti-
tutioner har øget deres kommercialiseringsaktivitet markant gennem de seneste 15 år. Samtidig 
viser en evaluering fra sidste år, at institutionernes ledelsesmæssige indsats og fokus på viden-
udveksling i dag står markant højere på dagsordenen end for blot få år siden. Det vil jeg som 
ansvarlig minister gerne kvittere for.  
 
Men min ambition på området er klar: Danmark skal kunne måle sig med de førende lande, når 
det kommer til kommercialisering af forskningsresultater. Vi skal blive skarpere til at omsætte 
den viden, vi har i forskningssektoren, til konkrete projekter og tilbud, som der er efterspørgsel 
efter, både i Danmark og i udlandet. Med den høje kvalitet dansk forskning har, fortjener forsk-
ningsresultaterne at blive udbredt og anvendt. Det smitter også positivt af på resten af det dan-
ske samfund i form af vækst og beskæftigelse. Jeg vil derfor gerne invitere universiteter og andre 
interessenter til at indgå i en dialog om, hvordan vi kan styrke omsætningen af viden i samfun-
det.  
 
Dette års kommercialiseringsstatistik viser, at vi et har godt udgangspunkt. Lad os nu gå sam-
men om at gøre det endnu bedre.  
 
 
 
Esben Lunde Larsen  
Uddannelses- og forskningsminister 
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1. Indledning  
Den årlige statistik for kommercialisering af forskningsresultater - kommercialiseringsstatistik-
ken - belyser de offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologioverførsel. 
Statistikken udgives af Styrelsen for Forskning og Innovation i samarbejde med Det Nationale 
Netværk for Teknologioverførsel.  Statistikken omfatter kommercialisering af forskningsresulta-
ter fra otte universiteter, to sektorforskningsinstitutioner og fire sygehusforvaltninger og rum-
mer data fra år 2000 og frem.  
 
Kommercialiseringsstatistikken har hidtil overvejende fokuseret på den del af de offentlige 
forskningsinstitutioners vidensamarbejde med erhvervslivet, som er baseret på formaliseret, 
forretningsmæssig overdragelse af viden fra forskning til erhvervslivet gennem patenter, licens-
aftaler og spinout virksomheder m.m.  
 
Kommercialiseringsaktiviteter er vigtige aktiviteter. Men en statistik, der primært omhandler 
teknologioverførsel, giver ikke nødvendigvis det fulde billede af det samlede vidensamspil mel-
lem offentlig forskning og erhvervsliv. Der foregår også et betydeligt vidensamspil, når de offent-
lige forskningsinstitutioner indgår i forsknings- og innovationssamarbejder med private virk-
somheder. På den baggrund har Kommercialiseringsstatistikken siden 2010 som supplement 
opgjort antallet af indgåede forskningssamarbejdsaftaler mellem de offentlige forskningsinstitu-
tioner og private virksomheder, jf. kapitel 2. 
 
I årets udgave af kommercialiseringsstatistikken tages endnu et skridt i retning af at etablere en 
mere dækkende statistik over de offentlige forskningsinstitutioners samspil med erhvervslivet. 
Styrelsen for Forskning og Innovation har lavet en omfattende kortlægning af eksisterende stati-
stiske kilder til belysning af området i et internationalt perspektiv, jf. kapitel 3. 
 
Formålet med arbejdet, er at belyse omfanget af samspil mellem offentlige forskningsinstitutio-
ner og erhvervslivet bedre, og skabe et mere dækkende grundlag for at vurdere, om videnudveks-
lingen kan styrkes yderligere. Vidensamspil er nemlig til gavn, ikke bare for virksomhederne og 
det omgivende samfund, men også for videninstitutionerne selv. 

1.1 Forskning til højeste internationale niveau og samspil med erhvervslivet 

Den offentlige sektors forskning udføres ved en række forskellige institutioner i Danmark, hvor-
af de otte universiteter tegner sig for en betydelig andel. Universiteterne har til opgave at drive 
forskning, give forskningsbaseret uddannelse, og samarbejde med virksomheder og det omgi-
vende samfund. Disse formål hænger godt sammen. Den tætte kobling af forskning og uddan-
nelse understøtter, at den nyeste forskningsbaserede viden, hurtigt spredes til resten af samfun-
det, når nyuddannede kandidater finder beskæftigelse i den private eller offentlige sektor. Til-
svarende understøtter koblingen mellem forskning og samspil med erhvervslivet, at forsknings-
resultater, teknologier og kompetencer nyttiggøres til gavn for vækst, velfærd og udvikling i sam-
fundet.  
 
Samspil mellem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet skaber grobund for en øget 
videnudveksling mellem sektorerne, som kommer begge parter til gavn. Internationale opgørel-
ser viser, at samarbejde mellem forskere og virksomheder går hånd i hånd med forskning af høj 
kvalitet. De lande, som har forskning af høj kvalitet (her opgjort i form af andel af landes forsk-
ning, som bliver særligt ofte citeret,) er nemlig de samme lande, som har en høj andel af offent-
lig-privat videnskabelig-sampublicering, jf. figur 1.1.  
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Figur 1.1 

Andel af videnskabelige publikationer med offentlig-privat sampublicering samt andel af de videnska-

belige publikationer, som er blevet særligt ofte citeret (top10 % most cited).  

 
Kilde: EU-Kommissionens Innovation Union Scoreboard 2014. IUS2014 database Annex A 

 
 
Omvendt er det sådan, at blandt de lande, hvor det blot er en mindre andel af forskningen, som 
særligt ofte citeres, er der betydeligt færre videnskabelige artikler, der er sampubliceret mellem 
forskere fra det offentlige og fra private virksomheder.1 At der er så tæt en samvariation mellem 
forskningskvalitet og offentlig-privat sampublicering på tværs af lande illustrerer, at universi-
tetsmålsætningen om at udføre forskning indtil højeste internationale niveau går godt i spænd 
med forpligtelsen til at samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til vækst og velfærd. 
 
Der er flere forklaringer på den positive sammenhæng. I et virksomhedsperspektiv vil forholdet 
mellem de to opgørelser formentlig være sådan, at virksomhederne ønsker at samarbejde med 
de allerbedste forskere inden for relevante fagområder. I et forskerperspektiv kan samarbejde 
med virksomheder være attraktivt af flere grunde. Mulighed for ekstern finansiering samt gensi-
dig dialog med eksterne parter, der kan supplere forskningens teoretiske og akademiske pro-
blemstillinger, er nogle grunde. Glæde ved at se sin forskning brugt i konkret erhvervs- eller 
samfundsmæssig anvendelse samt fremme af videre karrieremuligheder for kandidater, ph.d.er 
og post.doc.s udgør andre incitament-grunde til samarbejde.  
 

1.2 Hovedresultater fra kommercialiseringsstatistikken 2014 

Det overordnede billede som årets statistik tegner af teknologioverførslen fra de offentlige forsk-
ningsinstitutioner til erhvervslivet er, at det historisk høje niveau fra de seneste år videreføres. 
De centrale nøgletal for kommercialisering af forskningsresultater er opsummeret i boks 1. 
 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Det skal understreges, at figuren kun viser samvariation på landebasis mellem de to publikationstyper. Dæk-

ningsgraden i bibliometriske data er endvidere som hovedregel lavere for humanistisk og samfundsvidenskabelig 
forskning. Figuren kan ikke bruges som bevis for direkte kausalitet. Det kan indvendes, at de bedst placerede 
lande i øverste højre hjørne er sammenfaldende med de lande, som har de største offentlige forskningsinvesterin-
ger, og at den viste sammenhæng blot er spuriøs. En regressionsanalyse, som korrigerer for landenes forsknings-
udgifter ved at bruge dem som yderligere forklarende variabel, viser imidlertid, at selv når der korrigeres for of-
fentlige forskningsudgifter, så er der stadig en signifikant sammenhæng mellem forskningskvalitet (citationer) og 
offentligt-privat sampublicering. 
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BOKS 1: HOVEDRESULTATER FRA KOMMERCIALISERINGSSTATI-
STIKKEN 2014 
— Indberettede opfindelser: Der blev i 2014 indberettet 469 opfindelser, hvilket er 

lidt lavere end i 2013 (484), som var rekordhøjt. 2014 er således det år med næstflest 
indberettede opfindelser i den 15-årige periode, som statistikken dækker. Niveaumæs-
sigt har de seneste tre opgørelsesår ligget omkring 460 indberetninger om året (perio-
den 2012-2014), hvilket er noget højere end de foregående år, hvor der gennemsnitligt 
var omkring 260 årlige indberetninger (2009-2011). 

— Patentansøgninger: Med 185 patentansøgninger blev der i 2014 ansøgt om lidt færre 
patenter end i 2013 (198 stk.). 2014 var dog forsat året med næstflest patentansøgnin-
ger fra danske forskningsinstitutioner. I de seneste fire år (2011-2014) er der årligt regi-
steret omkring 180 ansøgninger mod knap 130 årlige patentansøgninger i den forrige fi-
reårsperiode (2007-2010) 

— Udstedte patenter: I 2014 blev der udstedt 41 patenter til danske forskningsinstituti-
oner, hvilket er lidt færre end i 2013 (47 stk.) og 2011 (45 stk.) men højere end i 2012 
(37 stk.). Dermed har institutionerne fastholdt det høje niveau for udstedte patenter fra 
de seneste fire år. I perioden 2011-2014 blev der således gennemsnitligt årligt udstedt 
42 patenter mens der i den forudgående fireårige periode (2007-2010) gennemsnitligt 
blev udstedt under 15 patenter årligt til offentlige forskningsinstitutioner.  

— Licens-, salgs- og optionsaftaler: I 2014 indgik de offentlige forskningsinstitutio-
ner tilsammen 123 licens-, salgs- og optionsaftaler, hvilket er tre flere end i 2013 og 
dermed det hidtil højeste antal indgåede aftaler. Ser man på de forskellige kategorier af 
salgsaftaler sondres der mellem salg af patentrettigheder, licens til patentrettigheder, li-
cens til brugsmodelrettigheder, licens til softwarerettigheder samt optionsaftaler. De to 
aftaletyper, som der er indgået flest af, er hhv. salg af patentrettigheder og licens til pa-
tentrettigheder. Tilsammen tegner disse to aftale typer sig for over 80 procent af de af-
taler, der blev indgået i 2014 

— Spinout virksomheder: I 2014 blev der indberettet 18 spinouts fra de 14 institutio-
ner, der indgår i statistikken. Dermed er der tale om en mindre stigning sammenlignet 
med 2013 (15 spinouts) og på niveau med rekordåret 2012, hvor der også blev indberet-
tet 18 spinouts. Samlet er der skabt 50 spinouts de sidste tre år (2012-2014) hvilket skal 
ses i forhold til at der blev skabt godt 100 spinouts i de første tolv år (2000-2011) i den 
opgørelsesperiode, som kommercialiseringsstatistikken dækker.   

— Forskningssamarbejdsaftaler: Med i alt 4.394 ny-indgående samarbejdsaftaler i 
2014, heraf godt 80 procent med private virksomheder og resten med offentlige myn-
digheder, er der indgået lidt flere samarbejdsaftaler end i 2013 og omvendt lidt færre 
end i rekordåret 2012 (4.438). Samlet er der niveaumæssigt indgået 4.300-4.400 forsk-
ningssamarbejdsaftaler årligt de sidste tre år mens tallet i 2010 og 2011, hvor forsk-
ningssamarbejdsaftaler første gang blev opgjort lå omkring hhv. 3.800 og knap 4.000.   

 
 
De offentlige forskningsinstitutioners teknologioverførselssaktiviteter har siden årtusindeskiftet 
udvist en god udvikling i det faktiske aktivitetsomfang. Som supplement til at se på det årlige 
antal indberettede opfindelser, patenter, licensaftaler og spinout virksomheder kan kommercia-
liseringstallene også ses i relation til størrelsen af den samlede offentlige forskning, sådan som 
denne har udviklet sig over tid.  
 
Udviklingen i omfanget af offentligt-privat vidensamarbejde kan således ses i forhold til de sene-
re års betydelige vækst i den samlede offentlige forskning. Fra år 2000 og frem til år 2008 lå 
niveauet af offentlige forskningsinvesteringer i Danmark på mellem 0,7 og 0,8 procent af BNP. I 
2009 var niveauet steget til 0,9 procent, og i de følgende år er det steget yderligere til 1,1 procent 
af BNP i 2015. Ser man på antallet af personer beskæftiget med forskning og udvikling ved de 
offentlige forskningsinstitutioner (både VIP og TAP), er der tilsvarende sket en markant forøgel-
se fra godt 24.o00 personer i år 2000 til mere end 40.00o personer i dag. Når udviklingen i 
omfanget af teknologioverførsel fra de offentlige forskningsinstitutioner sættes i forhold til den-
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ne vækst i de samlede bevillinger, er stigningen umiddelbart mere beskeden, særligt de sidste 
fire år. 
 
Man kan dog næppe blot mekanisk holde det årlige antal patenter, licensaftaler og spinout virk-
somheder op imod størrelsen af den samlede offentlige forskning. Først og fremmest må der 
forventes en tidsmæssig forsinkelse mellem ansættelse af flere forskere og øgede kommercialise-
ringsaktiviteter. Det årlige optag af ph.d.-studerende er i perioden mere end fordoblet fra 1100 
til 2600 nyindskrevne ph.d.-studerende om året. Det store antal unge forskere betyder mange 
nye spændende ideer og forskningsprojekter, som vil danne grundlag for fremtidige innovatio-
ner. Men samtidig er der tale om unge talenter, der skal lære at forske, som skal gennemføre et 
tidsafgrænset ph.d.-forskningsprojekt og som måske endnu ikke har omfattende netværk herun-
der erhvervskontakter og kommercialiseringserfaringer. I det lys, har de senere års forøgede 
investeringer i forskning og udvikling skabt basis for, at der de kommende år kan forventes et 
væsentligt løft i de offentlige forskningsinstitutioners teknologioverførsel og samspil med er-
hvervslivet. 

1.3 Fra kommercialiseringsstatistik til samspilsstatistik 

Kommercialiseringsstatistikken har i 15 år opgjort antal licensaftaler og parallelt hermed i fem år 
optalt antal forskningssamarbejdsaftaler. Det er således muligt at sammenligne størrelsesfor-
holdene mellem nogle af de forskellige samarbejdsformer:  
 
I runde tal bliver der indgået godt 35 gange så mange forskningssamarbejdsaftaler som licens-, 
salgs- og optionsaftaler, og for hver gang de offentlige forskningsinstitutioner har skabt én spi-
nout virksomhed, er der samtidig indgået små 250 forskningssamarbejdsaftaler. 
 
Fraværet af solide internationalt sammenlignelige data for vidensamspil - opgjort bredere end 
patenter, licensaftaler og spinout virksomheder – betyder, at de forskningspolitiske diskussioner 
kan være baseret på mangelfulde data, som kan give grobund for forestillinger frem for fakta. 
Der er således behov for at få et klarere billede af de danske resultater på dette område.  
 
De senere år er samspilsområdet blevet belyst flere gange af bl.a. DEA og Danmarks Forsknings- 
og Innovationspolitiske Råd2. Produktivitetskommissionen har desuden i 2014 anbefalet, at 
resultaterne af universiteternes arbejde med viden- og teknologioverførsel måles primært på 
omfanget af deres samarbejde med virksomhederne om forsknings- og udviklingsaktiviteter, 
mens antallet af patenter, licensaftaler og spin-off virksomheder tillægges mindre betydning. 
 
Rapporten Vidensamarbejde under lup – Evaluering af universiteternes erhvervssamarbejde 
og teknologioverførsel tegnede i 2014 et positivt billede af universiteternes ledelsesmæssige 
indsats og fokus på videnudveksling, men pegede også på udviklingsmuligheder. Det konklude-
res bl.a., at videnudveksling står markant højere på universiteternes dagsorden i dag end for blot 
få år tilbage.  
 
Men vi har fortsat ikke haft en samlet og bredt dækkende statistisk opgørelse af samspillet mel-
lem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet. Arbejdet med at udvikle et samlet faktu-
elt grundlag, som bredere beskriver det samlede videnbaserede samspil mellem offentlige forsk-
ningsinstitutioner og virksomheder og samfundet i øvrigt, har dog allerede stået på i et stykke 
tid. Uddannelses- og Forskningsministeriet udgav primo 2014 Bedre dokumentation af videnin-
stitutionernes bidrag til innovation3. Dette inspirationskatalog beskriver 35 potentielle indika-
torer, der vil kunne anvendes til at dokumentere udviklingen i institutionsregi og på tværs af 
institutioner. Fokus var på at frembringe en liste over de ideelle indikatorer. Hvad burde man i 
den bedste af alle verdener vide? For nogle af de beskrevne indikatorer findes der tilgængelige 
data. Andre indikatorer vil derimod først kunne anvendes på baggrund af ny dataindsamling.  

                                                                 
2 Se bl.a. Fra forskning til faktura – hvad kan vi lære af ti års forsøg på at tjene penge på forskning (DEA), Viden 

i spil - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2014 samt Verdensmester i viden? – 
måske, men vi kan gøre det endnu bedre samt Tre bud på ny universitetsmåling af Thomas Bjørnholm (KU) og 
Charlotte Rønhof (DI) 

3 http://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/i-16-inspirationskatalog-bedre-dokumentation-af-
videninstitutionernes-bidrag-til-innovation.pdf  

http://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/i-16-inspirationskatalog-bedre-dokumentation-af-videninstitutionernes-bidrag-til-innovation.pdf
http://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/i-16-inspirationskatalog-bedre-dokumentation-af-videninstitutionernes-bidrag-til-innovation.pdf
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Som supplement til dette års kommercialiseringsstatistik er der foretaget en gennemgang af 
mere end 50 internationale indikatorer og sammenligninger af vidensamspillet mellem forsk-
ning og erhvervsliv. I bilagsmaterialet indgår en liste over de internationale indikatorer, som er 
fundet i forbindelse med gennemgangen. Der er desuden udarbejdet et arbejdsnotat, som inde-
holder en gennemgang af de enkelte indikatorers kilder og definitioner, indikatorernes anvende-
lighed mv. Notatet publiceres parallelt med denne statistik på www.ufm.dk 
 
Indikatorerne og de bagvedliggende datakilder fremstår noget uhomogene, og det er ikke umid-
delbart muligt at drage entydige konklusioner. Dertil er dækningsgraden af statistikkerne på 
området for forskellig, ligesom at materialet også varierer i alder og kvalitet. Det ændrer dog 
ikke ved at den samlede gennemgang bidrager med en ny og omfangsmæssigt set hidtil uset 
belysning af vidensamspillet i internationalt perspektiv. På den baggrund er der en gennemgang 
af materialet i kapitel tre. 
 
Den aktuelle kortlægning af eksisterende statistiske kilder, der belyser vidensamspil mellem 
offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet, supplerer det hidtidige arbejde på området, 
således at der er skabt grundlag for over de kommende år at videreudvikle kommercialiserings-
statistikken til en mere dækkende samspilsstatistik. 
 
 

  

http://www.ufm.dk/
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2. Danske data: Kommerciali-
sering af forskningsresul-
tater fra offentlige forsk-
ningsinstitutioner  
I dette kapitel præsenteres de danske 2014-data for forskningsresultater fra offentlige danske 
forskningsinstitutioner samt den 15-årige tidsserie, som tallene indgår i. Kapitlet svarer til ind-
holdet af de hidtidige årlige kommercialiseringsstatistikker. Hvor intet andet er angivet, er kil-
den til figurer og tabeller institutionernes indberetninger til kommercialiseringsstatistikken.   
 
Som supplement til de hidtidige opgørelser rummer årets udgave af statistikken nye opgørelser 
af de offentlige forskningsinstitutioners patenter, fordelt på teknologiklasser. Det gør det muligt 
at belyse, inden for hvilke områder institutionerne er patent-aktive.  

2.1 Det overordnede billede    

Ser man på de klassiske kommercialiseringsindikatorer, dvs. antal anmeldte opfindelser, antal 
ansøgte og antal udtagne patenter, antal indgåede licensaftaler samt antal etablerede spinout 
virksomheder, er det samlede mønster for Danmarks vedkommende en langsom vækst over de 
15 år, som der nu foreligger data for, jf. figur 2.1.  
 
Udviklingen i den samlede tidsserie fra 2000 og frem viser, at de offentlige forskningsinstitutio-
ners kommercialiseringsaktiviteter har været jævnt stigende dog med en opbremsning og et 
mindre fald omkring finanskrisen, jf. figur 2.1  

Figur 2.1 

Udvikling i kommercialisering af forskningsresultater. Antal, 2000-2014 

 
 

Der foreligger ikke omfattende analyser af bagvedliggende årsager. Men tidsmæssigt er der del-
vist sammenfald mellem faldet i kommercialiseringsaktiviteterne på den ene side samt den glo-
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bale finanskrise i 2008 og med en række store institutionsfusioner af danske universiteter og 
sektorforskningsinstitutioner på den anden side.  

 
De nye 2014-kommercialiseringsdata ligger niveaumæssigt i forlængelse af tallene fra de seneste 
par år, hvor aktivitetsniveauet har været historisk højt. Aktivitetstallene fra de seneste tre opgø-
relsesår (2012-2014) viser, at institutionerne både har indhentet og overhalet det tidligere aktivi-
tetsmæssige højdepunkt omkring 2006. 

2.2 Opfindelser 

Det samlede antal indberettede opfindelser faldt med ca. 3 procent fra 2013 til 2014 - fra 484 til 
469 opfindelser. Dette fald skal dog ses i lyset af at 2013 rummer det højeste antal indberettede 
opfindelser nogensinde. De 469 indberetninger i 2014 er således det næsthøjeste antal registeret 
i den 15-årige opgørelsesperiode jf. figur 2.2. 

Figur 2.2 

Indberettede opfindelser, 2000-2013. Antal indberetninger opdelt på institutionstyper 

 
 
Antal anmeldte opfindelser er udtryk for, hvor mange gange en institutions forskende medar-
bejdere i løbet af året henvender sig til institutionens teknologioverførselsenhed med et forsk-
ningsresultat, der muligvis har kommercielt potentiale og muligvis er patenterbart. Medarbej-
derne er i henhold til dansk lovgivning forpligtet til at indberette opfindelser. I en vurdering af 
antal indberettede opfindelser bør to forhold nævnes:  
 
I knap hvert syvende tilfælde var der i 2014 tale om en fællesopfindelse, hvor den samme opfin-
delse samtidig er anmeldt til en eller flere andre institutioner omfattet af forskerpatentloven. 
Det samlede antal unikke nye opfindelser er dermed – korrigeret for fællesopfindelser - lavere 
end antallet af indberettede opfindelser som opgjort i figur 2.2. 
 
Som led i en efterfølgende vurdering af indberettede opfindelser kan institutionen vælge at over-
tage – eller at undlade at overtage – rettighederne til en indberettet opfindelse. Dette afhænger 
af en konkret vurdering fra institutionens side. Andelen af indberettede opfindelser, der overta-
ges af institutionen, varierer mellem institutionerne og fra år til år.  
 
Opgjort under et modtog institutionerne i 2014 469 indberetninger og traf i samme periode 
beslutning om at overtage 305 opfindelser. Dividerer man det årlige antal indberettede opfindel-
ser med det årlige antal overtagne opfindelser får man en estimeret overtagelsesandel – som de 
seneste par år har ligget omkring 60 og 65 procent. 
 
Oplysninger om antal fællesopfindelser og antal overtagne opfindelser findes opgjort for hver 
institution i bilagsmaterialet. 
 
Ser man på de indberettede opfindelser opdelt på institutionstyper, sondres der i kommerciali-
seringsstatistikken mellem universiteter, sektorforskningsinstitutioner og sygehuse. Den institu-
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tionstype-opdelte tidsserie er præget af databrud mellem 2006 og 2007, hvor hovedparten af de 
daværende danske sektorforskningsinstitutioner blev indfusioneret i universitetssektoren.  
 
Efter 2007 har de to tilbageværende sektorforskningsinstitutioner (GEUS og Statens Serum 
Institut), der indberetter til kommercialiseringsstatistikken, tegnet sig for beskedne én til to 
procent af de årligt indberettede opfindelser. Som det fremgår af de institutionsopdelte data i 
bilagsdelen er netop Statens Serum Institut dog den offentlige forskningsinstitution, som har 
flest indtægter fra kommercialiseringsaktiviteter.  
 
I absolut antal opfindelser er sygehusene gået svagt frem de seneste år. Det årlige antal indberet-
tede opfindelser er således steget fra et gennemsnit på 63 om året i 2009-2011 til 67 om året i 
2012-2014. Men da universiteterne i samme periode har øget antallet af indberettede opfindelser 
mere end sygehusene, er sygehusenes andel af det samlede antal indberettede opfindelser faldet 
lidt - fra tidligere at udgøre omkring 20 procent af alle indberettede opfindelser til de seneste par 
år at udgøre omkring 15 procent. 

2.3 Patentansøgninger 

Med 185 patentansøgninger blev der i 2014 ansøgt om lidt færre patenter end i 2013 (198 stk.). 
2014 var dog fortsat året med næstflest patentansøgninger indsendt fra de offentlige danske 
forskningsinstitutioner. I de seneste fire år (2011-2014) er der årligt registeret omkring 180 an-
søgninger mod knap 130 årlige patentansøgninger i den forrige fireårsperiode (2007-2010) jf. 
figur 2.3. 

Figur 2.3 

Patentansøgninger, 2000-2014. Antal opdelt på institutionstyper 

 
 
Der anvendes i kommercialiseringsstatistikken klare optællingskriterier for patentansøgninger: 
For det første kan en opfindelse føre til, at samme patent udtages i to eller flere lande. Her tilsi-
ger kommercialiseringsstatistikkens vejledning, at uanset at der først indsendes en prioritets-
skabende og efterfølgende en PCT-ansøgning i samme sag, så tælles de indgivne ansøgninger 
kun én gang. Eksemplet tælles kun som én ansøgning, fordi der indholdsmæssigt er tale om én 
opfindelse og én dertilhørende patentansøgning, der blot ønskes udtaget flere steder.  
 
Omvendt skal det som punkt to nævnes, at hvor samme opfindelse ligger til grund for flere ind-
holdsmæssigt forskellige patentansøgninger, så medregnes disse patentansøgninger hver for 
sig.  
 
For det tredje medregnes alene patentansøgninger, hvor den offentlige danske forskningsinstitu-
tion i patentansøgningen står anført som ansøger/medansøger. Derimod medregnes ikke ansøg-
ninger vedrørende institutionens opfindelser indgivet af andre institutioner eller af virksomhe-
der. Det vil sige, at ansøgninger, hvor en anden part står som den formelle ansøger, ikke med-
regnes, uanset om en eller flere af den danske forskningsinstitutions forskere er anført som op-
finder på patentsansøgningen. 
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Endelig for det fjerde rummer bilagsmaterialet til kommercialiseringsstatistikken supplerende 
information om fire forskellige kategorier af patentansøgninger, der er indgivet sammen med 
forskellige partnerkategorier. Det drejer sig om antallet af prioritetsskabende patentansøgninger 
indgivet sammen med:  
 
1) Anden dansk institution omfattet af forskerpatentloven,  
2) Danske virksomheder,  
3) Udenlandske universiteter eller udenlandske forskningsinstitutioner og  
4) Udenlandske virksomheder.  
 
Muligheden for særligt at opgøre de patentansøgninger, der indsendes af flere institutioner eller 
institutioner og virksomheder sammen, gør det muligt at belyse samarbejdsmønstre i institutio-
nernes kommercialiseringssamarbejde. I 2014 var det således hver femte patentansøgning (39 
stk.), som blev indsendt i fællesskab af flere institutioner omfattet af forskerpatentloven. Særligt 
blandt regionernes patenter ses en høj andel patentansøgninger, der er indgivet sammen med 
andre danske institutioner. Tallene vidner antageligt om de særlige organisatoriske forhold, der 
er gældende for det sundhedsvidenskabelige område, hvor sygehuse og universiteter arbejder 
sammen om forskning, uddannelse og kommercialisering af forskningsresultater.  

2.4 Danske forskningsinstitutioners patenter fordelt på teknologiklasser 

Den årlige danske statistik for kommercialisering af offentlig forskning har i 15 år opgjort antal 
patenter, men derudover ikke beskrevet disse nærmere. Som en nyskabelse, og som et første lille 
skridt i retning af fremover også at beskrive effekter af de offentlige institutioners kommerciali-
seringsaktiviteter, er der gennemført et mindre pilotstudie, som deskriptivt opgør, hvordan de 
offentlige danske forskningsinstitutioners patenter fordeler sig på forskellige teknologiklasser.  
 
Pilotstudiet er gennemført af Patent- og Varemærkestyrelsen jf. boks 2. Pilotstudiet resulterede i 
tre lister med hhv. 96 EPO-patenter, 98 USPTO-patenter og 141 WIPO-patenter alle publiceret i 
2013. Patenterne kan opdeles på fem primære teknologiklasser jf. tabel 2.1.  
 

Boks 2: Patent- og Varemærkestyrelsens opgørelse  
Patent- og Varemærkestyrelsen har i maj 2015 foretaget en særkørsel på de offentlige danske forsk-
ningsinstitutioners patenter opdelt på de overordnede teknologiklasser, som World Intellectual Pro-
perty Organisation (WIPO) anvender4. Teknologiklasserne kan inddeles i fem overordnede områder 
(areas) og 35 underliggende kategorier (fields) som igen kan underopdeles i et betydeligt antal IPC 
codes. Data er opgjort i form af patenter fra publiceringsåret 2013. De forudgående oprindelige an-
søgningsdatoer for disse patenter fordeler sig på flere forudgående år (typisk 2013, 2012 og 2011 men 
i nogle tilfælde også længere tilbage). Fordelen ved at anvende publiceringsår i stedet for det oprinde-
lige ansøgningsår er at man dermed får et mere aktuelt billede af hvordan patentaktiviteten fordeler 
sig på de forskellige teknologiområder.  
 
De tre søgninger er foretaget i hhv. i data fra World Intellectual Property Organisation (WIPO), fra 
European Patent Office (EPO) samt fra US Patent and Trademark Office (USPTO) i databasen PAT-
STAT5. Søgningerne på WIPO-, EPO- samt USPTO-data er foretaget ud fra kriterier om at patenterne 
1) er publiceret i 2013 og 2) at de danske forskningsinstitutioners navne kunne identificeres. Både 
danske universiteter, hospitaler og sektorforskningsinstitutioner har inden for de senere år gennem-
gået fusioner og navneændringer mv. Særligt for hospitalspatenterne benyttes der desuden instituti-
onsnavne på flere niveauer (fx både ”Rigshospitalet”, ”H:S Rigshospitalet” og ”Copenhagen Universi-
ty Hospital”). For de øvrige regioners vedkommende er det oftest selve regionens navn der anvendes - 
indimellem i kombination med det pågældende hospitals navn. De foreliggende resultater er således 
resultatet af hvilke institutionsnavne på dansk eller engelsk, som det har været muligt for Patent- og 
Varemærkestyrelsen at identificere, med udgangspunkt i en institutionsnavneliste. 

 

 

                                                                 
4 http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents samt Concept of a Technology Classification for Country. 

Final Report to the World Intellectual Property Organisation (WIPO).  
5 PATSTAT http://www.epo.org/searching/subscription/patstat-online.html 

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents
http://www.epo.org/searching/subscription/patstat-online.html
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Tabel 2.1 

Publicerede patenter publiceret i 2013 fra offentlige danske forskningsinstitutioner opdelt på over-

ordnede teknologiklassers samt EPO-, USPTO og WIPO. Antal og procent. 

  EPO US WIPO EPO USPTO WIPO 

Chemistry 46 43 81 48 % 44 % 57 % 

- heraf chemistry biotechnology 18 11 29 19 % 11 % 21 % 

- heraf chemistry pharmaceuticals 12 18 31 13 % 18 % 22 % 

Electrical engineering 14 15 17 15 % 15 % 12 % 

Instruments 28 27 37 29 % 28 % 26 % 

Mechanical engineering 8 12 5 8 % 12 % 4 % 

Other consumer goods   1 1 0 % 1 % 1 % 

I alt 96 98 141 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Særkørsel fra Patent- og Varemærkestyrelsen på PATSTAT-databasen (version Okt. 2014). 

 
 
Det overordnede mønster i fordelingen mellem forskellige patentkategorier på de tre lister er 
nogenlunde ens. I alle tre tilfælde udgør kategorien Chemistry den største patentklasse efterfulgt 
af instruments som den næstestørste og derpå kategorien electrical engineering. Inden for kate-
gorien chemistry sondres der mellem 11 forskellige underkategorier6, hvoraf biotechnology og 
pharmaceuticals størrelsesmæssigt er de to dominerende subkategorier i alle tre opgørelser.    
 
I det følgende ses der nærmere på WIPO-opgørelsen, som rummer det største antal publicerede 
patenter. De 141 patenter i WIPO-opgørelsen fordeler sig på alle fem overordnede patentkatego-
rier omend primært inden for tre af områderne. Chemistry er med 81 patenter antalsmæssigt det 
største område og tegner sig for over halvdelen af patenterne fra de offentlige danske forsknings-
institutioner. Kategorien instruments er næststørst med 37 patenter svarende til godt en fjerde-
del af patenterne, mens electrical engineering med 17 patenter er tredjestørst jf. tabel 2.2.  
 

Tabel 2.2 

WIPO-patenter fra offentlige danske forskningsinstitutioner publiceret i 2013 på opdelt på overordne-

de teknologiklasser og institutioner. Antal og procent. 

  AU CBS DTU KU REGIONERNE SDU SSI AAU I ALT I ALT  

Chemistry 19 
 

25 4 19 8 2 4 81 57 % 

Electrical engineering 3 
  

2 10 
 

2 
 

17 12 % 

Instruments 2 1 27 2 
 

1 
 

4 37 26 % 

Mechanical engineering 
  

3 
    

2 5 4 % 

Other consumer goods 
  

1 
     

1 1 % 

I alt 24 1 56 8 29 9 4 10 141 100 % 

Kilde: Særkørsel fra Patent- og Varemærkestyrelsen på PATSTAT-databasen (version Okt. 2014). 

 
 
Ser man på fordelingen af patentklasser på de danske institutioner, er DTU’s patenter altoverve-
jende koncentreret inden for chemistry og instruments. For Aarhus Universitet, Syddansk Uni-
versitet samt regionerne (her opgjort samlet) er chemistry den største patentkategori. For regio-
nernes vedkommende udgør kategorien electrical engineering den næststørste patentkategori. 
Inden for kategorien electrical engineering har Aarhus Universitet, Københavns Universitet 
samt Statens Serum Institut også et mindre antal patenter. Endelig er det alene DTU og Aalborg 
Universitet, som har publiceret patenter inden for mechanical engineering.   
 
Går man ned på et lavere aggregeringsniveau er 24 af de i alt 35 patent-teknologiområder repræ-
senteret på listen. To områder ’Chemistry, Biotechnology’ samt ’Chemistry, Pharmaceuticals’ er 

                                                                 
6 1. Organic fine chemistry, 2. Biotechnology, 3. Pharmaceuticals, 4. Macromolecular chemistry, polymers, 5. Food 

chemistry, 6. Basic materials chemistry, 7. Materials, metallurgy, 8. Surface technology, coating, 9. Micro-
structure and nanotechnology 10. Chemical engineering og 11 Environmental 
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med omkring 30 patenter hver de to største områder efterfulgt af fire andre områder, der hver 
især repræsenterer 7-8 patenter: ’Chemistry, Organic fine chemistry’, ’Electrical engineering, 
Electrical machinery, apparatus, energy’, ’Instruments, measurement’ og ’Instruments, Optics’. 
 
Slutteligt skal nogle metodiske forhold vedrørende Patent- og Varemærkestyrelsens søgning 
fremhæves:  

 Ved sammenligning af de tre opgørelser er der ikke taget højde for patentfamilier. Det bety-
der, at hvis samme opfindelse fører til både et europæisk og et amerikansk patent, så vil det 
tælle som to patenter uanset, at der kun ligger den ene samme opfindelse bag.  

 Patenterne er ikke fraktionerede, hvilket betyder, at hvis to eller flere institutioner sammen 
står bag ét patent, vil patentet tælle med hos hver partner.  

 Opgørelsen omfatter alene patenter fra de tre nævnte registre. I det omfang danske forsk-
ningsinstitutioner har patenter fra andre landes patentmyndigheder vil disse ikke indgå. 

2.5 Udstedte patenter 

I 2014 blev der udstedt 41 patenter til de offentlige danske forskningsinstitutioner, hvilket er lidt 
færre end i 2013 (47 stk.) og 2011 (45 stk.), men højere end i 2012 (37 stk.). Dermed har institu-
tionerne fastholdt det høje niveau for udstedte patenter fra de seneste fire år. I perioden 2011-
2014 blev der således gennemsnitligt årligt udstedt 42 patenter, mens der i den forudgående 
fireårige periode (2007-2010) gennemsnitligt blev udstedt under 15 patenter årligt til de offent-
lige forskningsinstitutioner jf. figur 2.5. Samlet er der for den 15-årige periode udstedt i alt 307 
patenter til de offentlige danske forskningsinstitutioner. Heraf er de 170 patenter (svarende til 
54 procent) udstedt inden for de seneste fire år. Det markant forøgede antal udstedte patenter de 
seneste år fremgår også af den visuelle fremstilling i figur 2.4. 

 

Figur 2.4 

Udstedte patenter 2000-2014. Antal opdelt på institutionstyper 

 
 
 
Et historisk aspekt omkring den 15-årige tidsserie for antal udstedte patenter er den over tid 
klare forskydning mellem fordelingen af udstedte patenter på de tre typer af offentlige danske 
forskningsinstitutioner. Frem til de omfattende fusioner mellem universiteter og sektorforsk-
ningsinstitutioner i 2007 var det de daværende sektorforskningsinstitutioner, der andelsmæssigt 
tegnede sig for hovedparten af de udstedte patenter i perioden 2001-2006. I samme periode 
tegnede universiteterne sig for en mindre andel og sygehusene for resten. Fra 2007 og frem er 
det derimod universiteterne, der nu udtager broderparten af de offentlige forskningsinstitutio-
ners patenter. I de seneste fire opgørelsesår har universiteterne tegnet sig for omkring 85 pro-
cent af de udstedte patenter, mens de resterende ca. 15 procent af patenterne med variationer 
mellem statistikårene har været fordelt mellem sygehuse og sektorforskningsinstitutioner.   
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2.6 Licens-, salgs- og optionsaftaler 

I 2014 indgik de offentlige forskningsinstitutioner tilsammen 123 licens-, salgs- og optionsafta-
ler, hvilket er tre flere end i 2013 og dermed det hidtil højeste antal indgåede aftaler jf. figur 2.5.  
 

Figur 2.5 

Indgående licens-, salgs- og optionsaftaler. 2000-2014. Antal aftaler opdelt på institutionstyper 

 
 
Universiteterne dominerer i lighed med de seneste opgørelsesår med 110 af de 123 licens-, salgs- 
og optionsaftaler, som blev indgået i 2014. Modsat perioden frem til 2007 er der i de senere år 
ikke registeret licens-, salgs- og optionsaftaler fra sektorforskningsinstitutioner. De senest fire år 
har sygehusene tilsammen gennemsnitligt registreret 12-13 aftaler om året mod universiteternes 
godt 100 aftaler om året i samme fireårige periode. 
 
Der sondres i statistikken overordnet mellem licensaftaler, salgsaftaler samt optionsaftaler. De 
to førstnævnte kategorier kan begge underopdeles på hhv. patentrettigheder, softwarerettighe-
der og brugsmodelrettigheder. Tallene for disse udspecificerede underkategorier opgjort per år 
og per institution fremgår af statistikkens bilagsmateriale. 

Salg af patentrettigheder og licens til patentrettigheder er de aftaletyper, der indgås flest af. 
Tilsammen tegner disse to aftaletyper sig for over 80 procent af de aftaler, der blev indgået i 
2014, jf. figur 2.6. 

 

Figur 2.6 

Licens-, salgs- og optionsaftaler fordelt på aftaletype i 2014. Procent 
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2.7 Spinout virksomheder 

I 2014 blev der samlet indberettet 18 spinouts fra de 14 institutioner, der indgår i statistikken. 
Dermed er der tale om en mindre stigning sammenlignet med 2013 (15 spinouts) men fortsat én 
spinout mindre end i rekordåret 2012, hvor der blev indberettet 19 spinouts (heraf én indberet-
tet af to institutioner) jf. figur 2.7. 
 

Figur 2.7 

Spinout virksomheder 2000-2014. Årlige antal etablerede virksomheder opdelt på institutionstyper 

 
 
 
Korrigeret for fællesinstitutionelle spinouts er der samlet skabt 50 spinouts de sidste tre år 
(2012-2014), hvilket skal ses i forhold til at der blev skabt godt 100 spinouts i de første tolv år 
(2000-2011) i den 15-årige opgørelsesperiode, som kommercialiseringsstatistikken dækker.   

2.8 Institutionsopdelte data 

Ser man på hver af de institutioner, som indgår i kommercialiseringsstatistikken - i alt 8 univer-
siteter, 4 regioner (sygehuse) og to sektorforskningsinstitutioner - er DTU aktivitetsmæssigt den 
største institution målt på antal indberettede opfindelser (152), antal patentansøgninger (82) og 
antal spinout virksomhed (11), mens Aalborg Universitet med 50 licens-, salgs- og optionsaftaler 
er den institution, der har indgået flest aftaler jf. figur 2.8. 

Figur 2.8 

De kommercialiseringsaktive offentlige forskningsinstitutioner. Antal kommercialiseringsaktiviteter i 

2014 opdelt på institutioner.  
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Med 81 indberettede opfindelser er Aalborg Universitet den næststørste institution målt på antal 
opfindelser efterfulgt af Københavns Universitet (74 indberettede opfindelser) samt Aarhus 
Universitet (51), Region Hovedstaden (34) og Syddansk Universitet (30).  
 
Mens tal for kommercialiseringsaktiviteterne er beskrevet institutionsopdelt i figur 2.8, er det 
også muligt jf. figur 2.12 institutionsvis at opgøre antallet af forskningssamarbejdsaftaler opdelt 
på forskellige kategorier. Det viser nogle anderledes institutionsmønstre, både hvad angår for-
holdet mellem universiteter og sygehuse, men også hvad angår størrelsesforholdet imellem de 
forskellige universiteter.  

2.9 Indtægter og udgifter i forbindelse med kommercialisering  

I 2014 havde institutionerne samlet set indtægter for 153 millioner kroner og i tilknytning hertil 
udgifter til rettighedsbeskyttelse for 55 millioner. Samlet set gav institutionernes kommercialise-
ringsaktiviteter således – i henhold til de anvendte definitioner – et overskud på knap 100 milli-
oner kroner i 2014. Dette er mere end de forrige år, hvor overskuddet var hhv. 58 millioner 
(2013) og 49 millioner (2012) jf. figur 2.9.    
 
Det beregnede overskud på institutionernes kommercialiseringsaktiviteter på knap 100 millio-
ner kr. i 2014 kan bl.a. ses i forhold til, at Danmarks Statistik har opgjort, at den samlede offent-
lige forskning i Danmark (2013) var på 21 milliarder, hvoraf ca. 16 milliarder blev anvendt inden 
for naturvidenskab, jordbrugs- og veterinærvidenskab, sundhedsvidenskab samt teknisk viden-
skab, som altovervejende er de hovedområder, der står bag de kommercialiserbare forskningsre-
sultater. Holdes de 100 millioner i indtægter op mod forskningsinvesteringer på 16 milliarder, 
svarer de direkte kommercialiseringsindtægter til ca. en halv 
 procent af forskningsinvesteringerne. Hertil kommer dog yderligere indirekte gevinster for 
samfundet af samarbejder, som formodes at være betydeligt større, men som ikke indgår her. 
 
Danmarks Statistik har yderligere opgjort, at naturvidenskab, jordbrugs- og veterinærvidenskab, 
sundhedsvidenskab samt teknisk videnskab i 2013 udførte forskning for godt 2,7 milliarder kro-
ner finansieret af private kilder (763 millioner kr. fra private virksomheder i ind- og udland samt 
1.976 millioner kr. fra private non-profit fonde og organisationer)7. Sammenholdes de 100 milli-
oner i overskud fra kommercialiseringsaktiviteterne med institutionernes eksterne forsknings-
midler fra private kilder ses det, at summen af de eksterne forskningsmidler modtaget fra priva-
te kilder er 27 gange større end overskuddet på kommercialiseringsaktiviteterne.  
 
 
Figur 2.9 
Balance i indtægter fra kommercialisering og udgifter til rettighedsbeskyttelse. 2004-2014. Mio. kr. 

 
 
Overskuddet på ca. 100 millioner kroner kan også ses i forhold til oplysningerne i nedenstående 
afsnit 2.10, hvoraf det fremgår, at institutionerne tilsammen har brugt 93 årsværk til kommerci-
aliseringsaktiviteter og indgåelse af forskningssamarbejdsaftaler i øvrigt.    

                                                                 
7 www.statistikbanken.dk FOUOFF09: Eksternt finansierede FoU-omkostninger efter sektor, fag og finansieringskilde 
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På nær de to første statistikår 2004 og 2005  har der samlet for alle institutionerne, der indgår i 
kommercialiseringsstatistikken, været mindre overskud når udgifter til rettighedsbeskyttelse 
trækkes fra kommercialiseringsindtægterne jf. ovenstående figur 2.9.  
 
I praksis viser de institutionsopdelte data dog, at der for hovedparten af institutionerne isoleret 
set (dvs. alene målt på indtægter og udgifter) har været tale om en underskudsforretning. Til-
sammen har universiteterne således ifølge kommercialiseringsstatistikkens tidsserie haft under-
skud de seneste fire år. Men også inden for universitetssektoren er der betydelige forskelle mel-
lem institutionerne. Københavns Universitet har således – fortsat i henhold til et snævert defi-
neret regnskab, der alene trækker institutionernes indtægter og udgifter i forbindelse med 
kommercialiseringsaktiviteter fra hinanden - haft overskud de seneste to år. Til sammenligning 
har Aalborg Universitet i 7 ud af 8 opgørelsesår haft overskud. Ser man på alle institutionernes 
indtægter under ét, er det i særlig høj grad indtægterne ved Statens Serum Institut, som trækker 
op i billedet, jf. figur 2.11 (data fra 2014) samt institutionsopdelt tidsserie i bilagsmaterialet. 
 
 
Figur 2.10 
Indtægter fra kommercialisering og udgifter til rettighedsbeskyttelse i 2014 per institution. 1000 kr. 
 

 
 
 
Af bilagsmaterialet til kommercialiseringsstatistikken er det yderligere muligt at få licensindtæg-
terne underopdelt på 11 forskellige kategorier af licensaftaler. 

2.10 Personale til teknologioverførsel  

Ved udgangen af 2014 var knap 93 årsværk på de offentlige forskningsinstitutioner beskæftiget 
med teknologioverførsel og håndtering af samarbejdsaftaler med eksterne parter. Heraf var 78 
årsværk svarende til 84 pct. beskæftiget ved universiteterne jf. tabel 2.3.  

 
Tabel 2.3 
Personale til teknologioverførsel. Antal årsværk 2004-2014 opdelt på institutionstyper. 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Universiteter 20,5 26,2 31,2 42,8 38,3 45,8 50,5 51,4 69,2 74,2 77,9 

Sektorforskningsinstitutioner 7,6 12,9 14,7 4,2 2,7 2,2 2,1 2,2 2,4 2,1 2,2 

Sygehuse 6,2 9,7 10,3 11,2 13,2 18,2 15,2 13,2 13,2 9,4 12,7 

I alt 34,3 48,8 56,2 58,2 54,2 66,2 67,8 66,8 84,8 85,7 92,8 

Note: Stregen mellem 2011 og 2012 angiver databrud. Fra og med 2012 medtages også personale beskæftiget med samarbejdsaftaler.  
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Fem universiteter (KU, AU DTU, SDU og AAU) oplyste i 2014 om en stab svarende til mere end 
10 fuldtidsårsværk. Region Hovedstaden havde 9 fuldtidsårsværk, mens de øvrige otte offentlige 
forskningsinstitutioner alle havde en mindre stab på mellem 0,2 og 3 årsværk beskæftiget med 
teknologioverførsel. Gennemsnitligt beskæftigede institutionerne hver især 6,6 årsværk på om-
rådet. 
 
Oplysninger om samarbejdsaftaler er inkluderet i statistikken fra og med 2010. Som konsekvens 
heraf er opgørelsen af personaleårsværk beskæftiget med samarbejdsaftaler tilsvarende udvidet 
fra og med 2012. Ser man på personaleforbruget i den 11-årige periode, der fremgår af tabel 2.3, 
dækker årsværkene i de første 7 år alene ’traditionelle’ kommercialiseringsaktiviteter, mens 
perioden 2012-2014 omfatter årsværk til kommercialiseringsaktiviteter og til indgåelse af sam-
arbejdsaftaler. Se evt. 2012-kommercialiseringsstatistikken for beskrivelse af databruddet. 
 
I 2014 var sammensætningen af forskningsinstitutionernes personale beskæftiget med teknolo-
gioverførsel og håndtering af samarbejdsaftaler med eksterne parter i lighed med tidligere år 
fordelt med en overvægt af jurister, der udgjorde 44 pct. af det samlede antal årsværk. Ansatte 
med teknisk/naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund udgjorde den næststørste personale-
gruppe på 29 pct., mens personale beskæftiget med henholdsvis økonomi og andet (herunder 
HK) udgjorde hhv. 16 pct. og 11 pct. jf. figur 2.11 

 

Figur 2.11 

Uddannelsesbaggrund for personale beskæftiget med teknologioverførsel, 2006-2014  

 

2.11 Forskningssamarbejdsaftaler  

Statistikken for kommercialisering af forskningsresultater er udarbejdet med årlige data fra år 
2000 og frem. I forbindelse med revision af statistikken i 2010 blev der supplerende tilføjet 
spørgsmål om antallet af forskningssamarbejdsaftaler, som institutionerne indgår, jf. boks 38.  
 

Boks 3. Opgørelse af forskningssamarbejder  
Statistikkens spørgsmål 18 og 19 omhandler to forskellige kategorier af forskningsaftaler indgået med 
private virksomheder, mens spørgsmål 20 omhandler antal forskningsaftaler med offentlige myndig-
heder. Som private virksomheder opgøres også GTS-institutter, brancheforskningsinstitutter og pri-
vate nonprofit foreninger. Det bemærkes, at det alene er det årlige antal nyindgående aftaler, der 
opgøres, mens der ikke indsamles oplysninger om forventede/faktiske størrelse af hver aftale målt i fx 
årsværk eller kr. eller om aftaleforlængelser mv. Sponsoraftaler uden krav om specifik modydelse er 
ikke inkluderet i opgørelsen. Tilsvarende registreres aftaler om studerendes eksamensprojekter eller 
praktik hos private virksomheder heller ikke.  
 

                                                                 
8 For at sikre entydighed i kommercialiseringsstatistikken anvendes der i vejledningsskemaet til de indberettende 

institutioner detaljerede kriterier for hvilke formaliserede samarbejder, der hhv. skal og ikke skal inkluderes i 
opgørelsen (Se evt. spørgsmål 18, 19 og 20 i Bilag 1). 
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Statistikken tager ikke højde for dobbelttællinger i form af det forhold, at nogle virksomheder antage-
ligt samarbejder med forskellige offentlige forskningsinstitutioner, som led i samme forskningspro-
jekt. Eksempelvis er det i forbindelse med kliniske studier af ny medicin almindeligt med multicenter-
studier, hvor hospitalsafdelinger fra forskellige sygehuse, regioner og lande hver især bidrager med 
patientinklusion til samme virksomhedsinitierede studie. Målt på det faktiske antal indgåede samar-
bejdsaftaler er opgørelsen af forskningssamarbejdsaftaler således korrekt. Men set i forhold til det 
bagvedliggende antal virksomhedsprojekter sker der antageligt en vis dobbeltregistrering. 

 
 
Antal forskningsaftaler med private virksomheder er steget 20 procent fra 2.483 i 2013 til 2.987 
i 2014. Ser man derimod på antal forskningsaftaler med offentlig medfinansiering og med ind-
dragelse af private virksomheder, er tendensen omvendt en faldende udvikling fra 849 i 2013 til 
625 i 2014. Faldet fra 2013 til 2014 skyldes især færre aftaler ved DTU samt i mindre omfang 
også KU, SDU og Region Hovedstaden. Omvendt er der små stigninger ved flere af de øvrige 
universiteter samt GEUS og Statens Serum Institut, jævnfør tabel 2.4. 
 

Tabel 2.4 

Årlige antal indgåede forskningssamarbejdsaftaler med hhv. private virksomheder og offentlige myn-

digheder. Antal og procent  

  2010 2011 2012 2013 2014 
Udvikling 
2013-2014 

Udvikling 
2010-2014 

Forskningsaftaler private virksomheder  1879 1999 2352 2483 2987 20 % 59 % 

Forskningsaftaler offentlige forsknings-
råd/fonde mv. med inddragelse af virksom-
heder  

858 960 889 849 625 -26 % -27 % 

Aftaler med private virksomheder i alt  2737 2959 3241 3332 3612 8 % 32 % 

Offentlig medfinansiering af aftaler uden 
virksomheder 

1057 1006 1197 1002 782 -22 % -26 % 

Aftaler i alt  3794 3965 4438 4334 4394 1 % 16 % 

 
 
I 2014 var der i alt 3.612 aftaler mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomhe-
der. Godt 80 procent af aftalerne forgik uden tredjepartsmedfinansiering mens de resterende 
knap 20 procent var projekter, hvori der indgik finansiering fra forskningsråd og fonde, EU mv. 
DTU er den institution, som har indgået flest forskningssamarbejdsaftaler med private virksom-
heder efterfulgt af Region Hovedstaden, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet samt Køben-
havns Universitet på femtepladsen jf. figur 2.12. 
 

Figur 2.12 

Indgåede forskningsaftaler med private virksomheder, 2014. Antal aftaler per institution på aftaleka-

tegorier 
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De samarbejdsaftaler, der er medfinansieret via midler fra den eksterne offentlige finansierings-
streng, dækker midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet eksempelvis via Danmarks 
Innovationsfond. Men opgørelsen omfatter også andre eksterne offentlige midler til forskning og 
udvikling som for eksempel det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram 
EUDP, PSO-midler via ForskEL-programmet samt EU’s rammeprogrammer mv. 
 
Det er ikke muligt via statistikken at beskrive gennemsnitsstørrelse eller karakteren af de to 
forskellige kategorier af virksomhedsrettede samarbejdsprojekter. Derimod fremgår det af stati-
stikken, at universiteter og sygehuse har forskellige kombinationer af samarbejdsaftaler. Mens 
det var godt 25 procent af DTU’s virksomhedssamarbejdsaftaler, der havde tredjepartsmedfi-
nansiering (215 ud af 849), var det omvendt kun 2 procent af Region Hovedstadens virksom-
hedssamarbejdsaftaler, der havde tredjepartsmedfinansiering (12 ud af 713) 
 
Endelig viser figur 2.13 antallet af forskningsaftaler indgået med offentlige myndigheder i årene 
2010 til 2014. Tallene viser en markant faldende tendens, hvad angår de seneste tre år. I de før-
ste to opgørelsesår (2010 og 2011) lå antallet af årlige aftaler på godt 1.000. Fra et højdepunkt på 
næsten 1.200 aftaler indgået i 2012 faldt antallet af nye aftaler herefter tilbage ca. 1.000 i 2013 
og senest til 782 aftaler i 2014.  

Figur 2.13 

Forskningsaftaler med offentlige myndigheder, 2010-2014. Antal aftaler per institution  

 

 
 

Fordelingen af forskningsaftaler med offentlige myndigheder udviser en anderledes institutions-
fordeling end i den tilsvarende opgørelse af virksomhedssamarbejdsaftaler. Aalborg Universitet 
alene tegner sig i det nyeste opgørelsesår 2014 med 379 ud af 782 aftaler for 48 procent af det 
samlede antal myndighedsaftaler. Antalsmæssigt har AAU indgået færre nye myndighedsaftaler 
end tidligere, men da en række andre institutioner har reduceret deres myndighedsaftaler endnu 
mere, er Aalborg Universitets andel af det samlede antal aftaler øget fra godt 40 procent i de 
tidligere år (2010-2013) til 48 procent i 2014. 
 
De tre universiteter, som ligger i top målt på antal aftaler i 2014 (AAU, KU og SDU), er alle 
blandt de universiteter, der tidligere er fusioneret med sektorforskningsinstitutioner. DTU og 
AU, som fusionerede med de største sektorforskningsinstitutioner ligger dog mere beskedent 
med hhv. blot 5 og 2 procent af de ny-indgåede forskningsaftaler med myndigheder. Både DTU 
og AU har således i 2014 kun indgået aftaler svarende til en femtedel af det antal myndighedsaf-
taler, der blev indgået i 2010. Region Hovedstaden har tilsvarende alene fra 2013 til 2014 redu-
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ceret antallet af aftaler markant – med en faktor 10. Omvendt har CBS, IT-Universitetet samt 
SDU øget antallet af forskningsaftaler indgået med offentlige myndigheder. 
I lighed med virksomhedssamarbejdsaftalerne jf. figur 2.12 er det ikke muligt via statistikken at 
beskrive gennemsnitsstørrelse eller karakter af de forskningsaftaler med offentlige myndigheder, 
som de enkelte institutioner indgår. Tidligere analyser af myndighedsbetjening og sektorforsk-
ningsopgaver har dog peget på, at disse opgaver afhængigt af bl.a. ressortområde kan være af 
meget forskellig karakter. Antageligt reflekterer tallene også forskellige præferencer med hensyn 
til at indgå få store rammeaftaler eller mange løbende mindre aftaler.  
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3. Internationale sammenlig-
ningsmuligheder: Viden-
samspil mellem offentlig 
forskning og erhvervslivet 
Kommercialiseringsstatistikken har hidtil overvejende fokuseret på den del af de offentlige 
forskningsinstitutioners vidensamarbejde med erhvervslivet, som er baseret på formaliseret, 
forretningsmæssig overdragelse af viden fra forskning til erhvervslivet gennem licensaftaler, 
spinout virksomheder, patenter og lignende. Den historiske baggrund er, at statistikken blev 
udviklet som opfølgning på vedtagen lovgivning. 
 
Kommercialiseringsaktiviteter er vigtige aktiviteter. Men en statistik, der primært omhandler 
teknologioverførsel, giver ikke det fulde billede af det samlede vidensamspil mellem offentlig 
forskning og erhvervsliv. 
 
Der foregår også et betydeligt vidensamspil, når de offentlige forskningsinstitutioner indgår i 
forsknings- og innovationssamarbejder med private virksomheder. På den baggrund har Kom-
mercialiseringsstatistikken siden 2010 som supplement opgjort antallet af indgåede forsknings-
samarbejdsaftaler mellem de offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder. 
 
Samtidig opstår der et væsentligt, men mindre formaliseret, vidensamspil via arbejdsmarkedet 
og gennem iværksætteri. Det opstår, når forskere skifter ansættelse mellem den offentlige og 
private sektor, og når tidligere og nuværende forskere og studerende etablerer virksomhed på 
baggrund af forskningsbaseret viden. Denne form for vidensamspil har kommercialiseringsstati-
stikken hidtil ikke indeholdt informationer om. 
 
Anbefalinger om bedre samspilsstatistik  
Fraværet af solide internationalt sammenlignelige data for vidensamspil - opgjort bredere end 
patenter, licensaftaler og spinout virksomheder – betyder, at de forskningspolitiske diskussioner 
kan være baseret på mangelfulde data, som kan give grobund for forestillinger frem for på fakta. 
Der er således behov for, at få et klarere billede af de danske resultater på dette område.  
 
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR)9 afholdt i foråret 2015 konferencen 
Verdensmester i viden? – måske, men vi kan gøre det endnu bedre. Rådet skrev i den forbindel-
se, efter at have glædet sig over den danske forskningskvalitet, at ”på innovationsområdet er 
præmissen om, at det går godt ikke så entydig som på forskningsområdet.” 
 
I 2013-årsrapporten Det værdiskabende universitet. Fra forskning til forandring anbefalede 
Danmarks Forskningspolitiske Råd (i dag DFiR) mere specifikt, at måling af universiteternes 
videnudveksling med samfundet også inkluderer værdiskabelse udover indtægtsgivende licenser 
og patenter samt spinout-virksomheder. Det blev anbefalet, at målingerne blev baseret på output 
og effekt frem for input.  
 

                                                                 
9 Viden i spil - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2014 samt Verdensmester i viden? 

– måske, men vi kan gøre det endnu bedre  

http://ufm.dk/publikationer/2015/viden-i-spil-danmarks-forsknings-og-innovationspolitiske-rads-arsrapport-2014
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/danmarks-forsknings-og-innovationspolitiske-rad/nyt-fra-radet/nyt-fra-radet/verdensmester-i-viden-maske-men-vi-kan-gor-det-endnu-bedre77a7204dce324ce2bea3f459d9024930
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/danmarks-forsknings-og-innovationspolitiske-rad/nyt-fra-radet/nyt-fra-radet/verdensmester-i-viden-maske-men-vi-kan-gor-det-endnu-bedre77a7204dce324ce2bea3f459d9024930
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Tænketanken DEA har i publikationen Fra forskning til faktura – hvad kan vi lære af ti års 
forsøg på at tjene penge på forskning?10 peget på et paradoks: ”Vi måler tech trans på noget 
andet end det, vi ønsker at fremme”. Påstanden illustreres af DEA med et eksempel: ”En særlig 
udfordring er, at TTO’ernes præstation ikke måles på de resultater, som reelt er i erhvervsli-
vets og samfundets bedste interesse. Hvis TTO’erne skal fremme nyttiggørelse af forskning, 
skal de finde den bedste vej frem for det enkelte projekt, og den vej omfatter ikke altid IP. Ek-
sempelvis kan en dialog med en virksomhed starte med muligheden for at indgå en licensaftale 
men ende med indgåelse af en aftale omkring et længerevarende forskningssamarbejde, der 
medfører ekstern finansiering til forskning og ansættelse af nyt personale. Et sådan udfald kan 
være attraktivt for alle parter og understøtte den videre udvikling og eventuelle nyttiggørelse 
af forskning, men afspejles kun i begrænset omfang på TTO’ernes bundlinje, dvs. på indtægter, 
antal patenter, licensaftaler, spinoffs og lignende.” 
 
De danske universiteter har også selv peget på udviklingsmuligheder. Af rapporten Videnud-
veksling med samfundet – kort fortalt fra medio 2014 fremgår det bl.a. at ”de danske universi-
teter har løbende fokus på, hvordan indsatsen på området for videnudveksling og samspil med 
universiteternes mange samarbejdspartnere kan synliggøres, styrkes og videreudvikles.” 
 
Endelig pegede Københavns Universitet og DI i et fælles debatindlæg i 2011 på tre nye parametre 
i form af sampublicering, virksomheders medfinansiering af offentlig forskning samt antal fælles 
projekter, som centrale indikatorer, der burde supplere kommercialiseringsstatistikkens fokus 
på patenter og licensaftaler. 
 
 
Hidtidige initiativer i regi af Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Arbejdet med at udvikle et bedre faktuelt grundlag, som bredere beskriver det samlede videnba-
serede samspil mellem offentlige forskningsinstitutioner og virksomheder og samfundet i øvrigt, 
har stået på i et stykke tid og omfatter tre dele.  
 
Først og fremmest foreligger der en større evalueringsrapport fra 2014 som efter omfattende 
analysearbejde gjorde status på universiteternes erhvervssamarbejde og teknologioverførsel i 
Danmark. Evalueringsrapporten fra IRIS Group Vidensamarbejde under lup – Evaluering af 
universiteternes erhvervssamarbejde og teknologioverførsel tegnede generelt et positivt billede 
af universiteternes ledelsesmæssige indsats og fokus på videnudveksling, men pegede også på 
udviklingsmuligheder. Det konkluderes bl.a. at videnudveksling står markant højere på univer-
siteternes dagsorden i dag end for blot få år tilbage. 
 
2014-evalueringen rummer desuden en række eksempler på god praksis inden for videnudveks-
ling fra Danmark og udlandet. Sidstnævnte i form af casestudier fra Schweiz, Sverige, Holland og 
Storbritannien. Evalueringen indeholdt derimod ikke nationale data fra andre lande og mulig-
gjorde derfor ikke en egentlig landesammenligning. 
 
For det andet udgav Uddannelses- og Forskningsministeriet primo 2014 inspirationskataloget 
Bedre dokumentation af videninstitutionernes bidrag til innovation. Kataloget beskriver 35 
indikatorer, der potentielt kan anvendes til at dokumentere udvikling i regi de enkelte institutio-
ner, til sammenligninger mellem institutioner og samlet på landsplan. Kataloget blev udarbejdet 
på baggrund af en bred dialog med videninstitutioner såvel som aftagere. 
 
Indikatorerne i kataloget er opdelt i to kategorier: Vidensamarbejde (18 indikatorer) og uddan-
nelse (17 indikatorer), jf. tabel 3.1. Første del omhandler videninstitutionernes bidrag til innova-
tion gennem vidensamarbejde og anden del omhandler bidrag gennem uddannelse. Det kan i 
sagens natur være vanskeligt at skelne de to aspekter fra hinanden. For uddannelse og studeren-
de kan være vigtige elementer i vidensamarbejde, ligesom vidensamarbejde med eksterne aktø-
rer ofte er vigtige elementer i uddannelse. 

  

                                                                 
10 http://dea.nu/sites/dea.nu/files/Web_Fra%20forskning%20til%20faktura%202_0.pdf  

http://dea.nu/sites/dea.nu/files/Web_Fra%20forskning%20til%20faktura%202_0.pdf
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Tabel 3.1 
Indikatoroversigt fra Bedre dokumentation af videninstitutionernes bidrag til innovation 

Vidensamarbejde (18 stk.) Uddannelse (17 stk.) 

— Formidling – 2 indikatorer — Efter- og videreuddannelse - 1 indikator 

— Aftalebaseret vidensamarbejde – 7 indikatorer — Dimittenders ansættelse – 4 indikatorer 

— Netværk som sikrer dialog og udvikling - 2 indikatorer — Studerendes kompetencer - 2 indikatorer 

— Teknologioverførsel (tech-trans) - 4 indikatorer — Innovation og entreprenørskab i udd. – 9 indikatorer 

— Mobilitet blandt ansatte og studerende - 3 indikatorer — Kultur og organisationsudvikling – 1 indikator 

Kilde: Bedre dokumentation af videninstitutionernes bidrag til innovation 

 
 
Indikatorerne er systematisk beskrevet efter en fælles skabelon omhandlende kort beskrivelse af 
indikatoren ”hvad måles” samt relevans, dækning, sammenlignelighed, forekomst, datakilde, 
metode, samt opdaterings- og udviklingsmuligheder. Fokus har i processen været på at frem-
bringe en liste over de ideelle indikatorer. Hvad burde man i den bedste af alle verdener vide? 
For nogle af de beskrevne indikatorer findes der allerede tilgængelige data. Andre indikatorer 
forudsætter viderebearbejdning af delvist tilgængelige data og for atter andre vil der skulle ske 
ny dataindsamling.  
 
Mere viden om forskningens mangefacetterede samspil med virksomheder  
Som udgangspunkt er alle indikatorerne fra kategorien vidensamarbejde i inspirationskataloget 
Bedre dokumentation af videninstitutionernes bidrag til innovation forsøgt medtaget i den 
aktuelle proces med at videreudvikle den danske kommercialiseringsstatistik i retning af en 
mere dækkende samspilsstatistik.  
 
Præmisserne for statistikudviklingsarbejdet har været så vidt muligt at anvende internationalt 
sammenlignelige data samt at holde institutionernes indberetningsbyrde nede. Derfor har det 
kun været muligt at medtage de indikatorer fra 2014-inspirationskataloget, hvor der allerede 
forefindes tilgængelige data.  

Det er tanken at udvikle kommercialiseringsstatistikken, så den over de kommende år medtager 
flere af ”videnspredningskanalerne” eller ”effektbroerne”, hvor viden transmitteres fra forskning 
til erhvervsliv og i mange tilfælde også den modsatte vej. Intentionen er at opbygge en statistik, 
der giver et mere dækkende billede af den offentlige forsknings betydning for erhvervslivet. Det-
te ønskes så vidt muligt gjort med internationalt sammenlignelige tal, samtidig med  at virksom-
heder, forskere og forskningsinstitutioner ikke pålægges urimelige indberetningsbyrder. 
 
Med dette kapitel startes en proces med at udvide statistikken til at inddrage flere elementer af 
det samlede vidensamspil mellem offentlig forskning og erhvervslivet samt holde disse op mod 
udviklingen i andre lande. Dette arbejde fokuserer på det direkte vidensamspil med erhvervslivet 
via forskning, udvikling og innovation, og inkluderer derfor ikke videnspredning gennem bl.a. 
uddannelse eller den generelle forøgelse af vidensniveau i befolkningen og samfundet. 
 
I forbindelse med dette års statistik er der foretaget en gennemgang af mere end 50 internatio-
nale indikatorer og sammenligninger af vidensamspillet mellem forskning og erhvervsliv. I bi-
lagsmaterialet indgår en samlet liste over alle de internationale indikatorer, som er fundet i for-
bindelse med gennemgangen. Der er desuden udarbejdet et arbejdsnotat, som indeholder en 
gennemgang af de enkelte indikatorers kilder og definitioner, indikatorernes anvendelighed mv. 
Notatet publiceres parallelt med denne statistik på www.ufm.dk. 
 
I dette kapitel præsenteres og vurderes nogle af resultaterne fra indikatorgennemgangen. Gen-
nemgangen illustrerer, hvilke internationale indikatorer på vidensamspil, der er tilgængelige. De 
er imidlertid ikke udtryk for det samlede billede af vidensamspillet, da de internationale indika-
torer ikke nødvendigvis dækker den samlede samspilsaktivitet.  
 
Gennemgangen af indikatorerne på vidensamspil skal danne baggrund for det videre arbejde 
med at udvælge og evt. udvikle en række indikatorer, der fremadrettet skal supplere kommercia-

http://www.ufm.dk/
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liseringsstatistikken, så der opnås en bredere statistik for universiteternes vidensamspil med 
erhvervslivet. 
 
I nedenstående gennemgås indikatorerne i forhold til, hvor de spiller ind i vidensamspillet. Indi-
katorerne er opdelt i tre kategorier: 
 

 Teknologioverførsel 

 Forsknings- og innovationsamarbejder 

 Mobilitet og iværksætteri  
 

Gennemgangen af de internationale analyser af indikatorer på vidensamspil vil præsentere re-
sultater inden for de tre kategorier med det formål at give et indtryk af, hvad der tilgængeligt, og 
en fornemmelse af, hvor der ikke er tilstrækkelig med indikatorer til dækkende at kunne beskri-
ve et samspilsområde.   
 
Det er således ikke muligt ud fra nærværende gennemgang, at konkludere om Danmark samlet 
set klarer sig godt eller mindre godt inden for offentligt-privat vidensamarbejde. Prøver man at 
drage nogle foreløbige delkonklusioner springer følgende dog i øjnene:   
 

— I den årlige internationale sammenligning af teknologioverførelsesindsatsen, som er 
udarbejdet de sidste seks år (tabel 3.2 samt tidsserie i bilagsmaterialet) har Danmark 
været placeret på eller under midterfeltet af de 8-10 lande, som der er data for. 
 

— Ser man på den bredere vifte af indikatorer for forskellige former for offentligt-privat 
vidensamarbejde kan der ses to tendenser:  

 En række af de indikatorer, hvor Danmark klarer sig særligt godt, er indikatorer 
med fokus på forskningsnære aktiviteter. Altså forskellige former for offentligt-
privat vidensamarbejde, der er tæt på den egentlige forskningsproces.   

 Ser man på de indikatorer, hvor Danmark er blandt de lande, der klarer sig mindre 
godt, ses der ikke noget entydigt mønster. Det gælder dog for flere af disse indika-
torer, at de enten dækker et ret smalt felt af aktiviteter, eller der er måleforbehold 
på grund af landespecifikke forskelle i den måde, man indberetter og opgør aktivi-
teter.  

 
Den samlede indikatorliste med et bredt defineret sæt af indikatorer for forskellige former for 
offentlig-privat vidensamspil fremgår i oversigtsform af bilag 3. Herudover er data i form af et 
samlet regneark tilgængelige på ufm.dk sammen med de årlige kommercialiseringsstatistikker11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
11 http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/kommercialiseringsstatistik  

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/kommercialiseringsstatistik
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Boks 4.: Oversigt over tilgængelige danske og internationale nyere opgørelser af offentligt privat vidensamarbejde 

    
I. KOMMERCIALISERING AF OFFENTLIGE FORSKNINGSRESULTATER (patenter, licensaftaler og spinout virksomheder) 

    1.0.1 2009-2014 DK nr. 6, 7 og 7 af 10 UFM: Kommercialisering af forskningsresultater fra offentlige 
forskningsinstitutioner: Data for 10 lande fra nationale opgørelser 
af 1) licens-, salgs- og optionsaftaler, 2) patentansøgninger og 3) 
spinout-virksomheder 

1.0.2 2005-2009 DK nr. 4 af 45  OECD: Patents filed by universities and public labs per GDP under 
the PCT, at international phase, by priority date and applicant’s 
country of residence. 

1.0.3 1994-2009 DK nr. 10, 1 og 21 af 52 EUROSTAT: Patents granted by the USPTO by priority year by insti-
tutional sector: 1) higher edu., 2) hospitals and 3) government 
sector 

1.0.4 1997-2011 DK nr. 5, 2 og 25 af 52 EUROSTAT: Patent applications to the EPO by priority year by insti-
tutional sector: higher edu., hospitals and government sector 

1.0.5 2011-2012 DK nr. 8 og 7 af 23  UNU-MERIT: European Knowledge Transfer Indicators Survey (EK-
TIS) European Knowledge Transfer Indicator Survey. Seven varibale 
and two index  

1.0.6 2010-2013 DK nr. 4, 5, 1, 4, 2 og 3 af 6 Norges Kunnskapsdepartement: Forskningsbarometeret 2015 
(EKTIS-metodologi): 1) Opfindelser, 2) spinout-virksomheder, 3) 
patentansøgninger, 4) tildelte patenter, 5) licensaftaler, 6) licens-
indtægter per 1000 FoU-årsværk 

1.0.7 2000-2014 Kun DK data GTS-nettets patenter, patentansøgninger, licenser og spinoffs samt 
antal FoU-samarbejdsprojekter. 

    II. OFFENTLIGT-PRIVAT FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSAMARBEJDE 

    
Privat finansiering af offentlig forskning 

 

    
2.0.1 2012 DK nr. 25 af 39 OECD: Industry-financed public R&D expenditures (by GDP): Nor-

malized index of performance relative to the median values in the 
OECD area (Index median = 100). 

2.0.2 2011-2013 DK nr. 13 og 25 af 34 OECD: Expenditure on R&D. Sector of Performance: Higher educa-
tion (HERD). Total and external funding from Business enterprises. 
1) Business enterprise funding at HERD per capita 2) Funding from 
Business Enterprises as a percent of total HERD funding 

2.0.3 2011-2013 DK nr. 2 og 13 af 34 OECD: Expenditure on R&D. Sector of Performance: Higher educa-
tion, Source of Funds. Total and external funding from Business 
enterprises, Private non-profit & Funds & from abroad 1) per capita 
2) as a per cent of total HERD 

2.0.4 2014-2015 Fem danske uni. i  
top200 af 400 på listen  

Times Higher Edu. World University Rankings 2014-2015: Innova-
tion (industry funding per researcher) 400 universities 

2.0.5 2007-2013 Kun DK data Danmarks Statistik: Eksternt finansierede FoU-omkostninger ved 
offentlige forskningsinstitutioner efter finansieringskilde og viden-
skabelige hovedområder 

Samarbejdsprojekter 
 

    2.1.1 2007-2013 * se tabelnote EU FP7-projekter hvori universiteter har deltaget sammen med 
private virksomheder. Andel af projekterne for lande og fagområ-
der med mindst 10 uni.-deltagelser. 

2.1.2 2010-2011 DK nr. 10 af 24 EU DG Edu. & Culture: Euro. Uni.-Business Coop. (UBC): Perceived 
level of HEIs cooperation regarding  8 types of cooperation and 
total score per country 

2.1.3 2014 Kun DK data Sundhedsstyrelsen: Data for sundhedsprofessionelle, hvis samar-
bejder med industrien er godkendt  

2.1.4 2013-2014 DK 20 af 60 lande World Economic Forum: Executive Opinion Survey; Global Competi-
tiveness Index: University-industry collaboration in R&D 

2.1.5 2012 DK 10 og 11 af 31 EUROSTAT Community Inno. Survey (CIS): Proportion of inno. en-
terprises co-operating with higher edu. inst. & government, public 
or private research institutes 

2.1.6 2008-2013 Kun DK data DST CIS: Danmarks Statistik: Antal innovative virksomheder der 
angiver at samarbejde med universiteter på årstal og universitet 
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* Transport (DK 96%. Nr. 10 af 26 lande), Energi (92 %. Nr. 18 af 19 lande), NMP Nano (DK 90 %. 
Nr. 19 af 25 lande), Sikkerhed (DK 89%. Nr. 8 af 18 lande), KBBE Fødevarer (DK 80%: Nr. 11 af 32 
lande), Sundhed (DK 73%. Nr. 10 af 37), IKT (DK 71 %. Nr. 32 af 37 lande), Miljø (DK 67 %. Nr. 18 af 
32 lande), Rummet (DK 67%. Nr. 10 af 14 lande) og SSH Hum-samf. (DK 33%. Nr. 7 af 27 lande). 

 

  

2.1.7 2014 Kun DK data DEA (2014). Survey on university researchers' engagement with 
industry and the public sector. 

2.1.8 1995-2013 Kun DK data DST og UFM: Samlede årlige ph.d.-optag, antal godkendte Er-
hvervsPh.d-forløb samt erhvervsPh.D.’ernes årlige andel 

2.1.9 2010-2014 Kun DK data Antal samarbejdsaftaler (opgjort som supplerende spørgsmål i 
kommercialiseringsstatistikken) 

2.1.10 2007-2014 Kun DK data Danske Universiteters Statistiske Beredskab: Eksternt samarbejde 
på sektorniveau 

2.1.11 2014  Clinicaltrials.gov: Antal kliniske studier anmeldt i 2014  

2.1.12 2005-2014 Kun DK data Sundhedsstyrelsen: Antal anmeldte kliniske forsøg opdelt på spon-
sortype  

2.1.13 2007-2014 Kun DK data Innovationsnetværkenes performanceregnskab: I) virksomheder og 
videninstitutioners deltagelse i fælles arrangementer samt II) virk-
somhedernes udbytte heraf 

Forskningsresultater og brug af disse 
 

 

2.2.1 2008-2012 DK nr. 3 af 51 EU: Innovation Union Scoreboard 2014: Public-Private Co-
publications (PPC)  

2.2.2 2009-2012 Fem danske uni. i  
top200 af 750 på listen 

CWTS Leiden: Uni.-Industry Res. Connections (UIC) 2014. Fraction 
of UICs within total Web of Science-indexed publication output 
according to institution & field of science 

3.2.3 2001-2011 DK nr. 2, nr 3 (tre gange) 
og nr. 16 af 40 

OECD Sources of scientific documents cited in patents, selected 
tech areas (Biotechnology, Environment, Health, ICT & Nanotech-
nology) as a percentage of scientific documents cited. 

III. MOBILITET OG IVÆRKSÆTTERI 
     

3.0.1 2010 DK nr 1 af 19 lande OECD, UNESCO og Eurostat data collection on careers of doctorate 
holders 2010. Sectoral distribution of employed doctorate holders. 
Percent of PhD's employed in Business enterprise sector 

3.0.2 2008 DK nr-. 16 af 19 lande NIRAS Consultants & European Commission, DG Enterprise and 
Industry: Survey on Entrepreneurship in Higher Education in Eu-
rope. 2008 

3.0.3 2013-2014 DK nr- 32 af 33 University of St. Gallen: GUESSS Global University Entrepreneurial 
Spirit Students'. Career choice intentions in student groups 5 years 
after studies across countries. Percentage with intentions to start 
own business. 

3.0.4 2001-2011 Kun DK data UFM: Iværksætteaktiviteten blandt universiteternes studerende og 
nyuddannede 

3.0.5 1997-2013 Kun DK data UFM: Forskeransættelser ved universiteterne efter den ansattes 
forrige ansættelsessted (andel og antal fra den private sektor) 
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3.1 Teknologioverførsel   

På teknologioverførselsområdet har Styrelsen for Forskning og Innovation hvert år indsamlet 
kommercialiseringsdata fra 8-9 andre lande, som er sammenlignelige med danske data. Opgø-
relsen har hidtil været bragt i Forskningsbarometeret, som er en årlig publikation, der sammen-
ligner det danske forsknings- og innovationssystem med andre lande på en række nøgleparamet-
re. Opgørelsen viser, at Danmark generelt ligger omkring eller lidt under midten i alle tre opgø-
relser af hhv. antal licens-, salgs- og optionsaftaler, antal patentansøgninger og antal spinouts. 
De nyeste data er gengivet i tabel 3.2. mens en årlig tidsserie (2009-2014) for samme lande fin-
des i bilagsmaterialet.  

 
Tabel 3.2 
Kommercialiseringsaktiviteter ved offentlige forskningsinstitutioner opgjort i forhold til de offentlige 
FoU-udgifter i milliarder dollars (købekraftskorrigerede).  
2014 baseret på nyeste tilgængelige data for hvert land * 

 Antal licens-, salgs- og 
optionsaftaler 

Antal patent- 
ansøgninger 

 Antal Spinout  
virksomheder 

 

1 Storbritannien 303,7 Australien 213,7 Irland 40,3 

2 Irland 151,2 Storbritannien 145,0 Frankrig 14,1 

3 Australien 72,0 Irland 133,8 Schweiz 11,7 

4 USA 55,3 USA 126,5 Storbritannien 11,2 

5 Schweiz 52,5 Frankrig 97,9 Italien 9,6 

6 Danmark 46,7 Canada 79,7 USA 6,9 

7 Frankrig 46,6 Danmark 77,1 Danmark 5,8 

8 Canada 36,0 Schweiz 70,5 Canada 5,7 

9 Østrig 20,9 Østrig 61,8 Østrig 3,3 

10 Italien 6,4 Italien 22,9 Australien 3,0 

* På grund af forsinkelse i publicering af de nationale statistikker, som data er indsamlet fra, vil dataåret typisk 
ligge 1-2 år bagud. Herudover anvendes for nogle landes vedkommende ’nyeste tilgængelige data’, som yderlige-
re kan ligge 1-2 år bagud. Antallet af sammenligningslande er i tabellen begrænset til lande, der udarbejder 
landsdækkende kommercialiseringsstatistikker og offentliggør disse på et hovedsprog.   
 
 
European Knowledge Transfer Indicators Survey 

En anden kilde til international sammenligning af teknologioverførsel findes i den fælleseuropæ-
iske undersøgelse European Knowledge Transfer Indicators Survey (EKTIS)12. Her blev der for 
statistikårene 2010 og 2011 udsendt spørgeskemaer til lederne af teknologioverførselsenhederne 
ved et stort antal europæiske forskningsinstitutioner. EKTIS blev på vegne af EU-Kommissionen 
gennemført af UNU-MERIT, som er et forskningscenter i Holland i tilknytning til University of 
Maastricht. Efterfølgende er EKTIS-undersøgelsen på norsk initiativ søgt gentaget for seks lande 
- Norge, Sverige, Danmark, Finland og Østrig – for hvem der nu også findes data fra 2012 og 
2013. hovedresultater fra den europæiske udgave af undersøgelsen er gengivet i tabel 3.3 mens 
tallene fra den nyere undersøgelse i seks lande fremgår af bilagsmaterialet.     
 
EKTIS-spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder, opfindelser, 
patentering, licenser, start-ups og relateret videnformidling samt om teknologoverførselsenhe-
derne selv. Formålet med undersøgelsen var at etablere internationalt sammenlignelige indika-
torer for videnoverførsel fra europæiske offentlige forskningsorganisationer. Kernen i undersø-
gelsen er syv spørgsmål, hvoraf de seks omhandler kommercialiseringsaktiviteter, mens den 7. 
vedrører antal forskningssamarbejdsaftaler.  
 
Kernespørgsmål i EKTIS  

— Opfindelser per 1.000 forskere per land   

                                                                 
12 http://knowledge-transfer-study.eu/surveys/university-and-pro-survey/ 

http://knowledge-transfer-study.eu/surveys/university-and-pro-survey/
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— Patentansøgninger per 1.000 forskere per land 
— Udstedte patenter per 1.000forskere per land    
— Spinout virksomheder per 1.000 forskere per land    
— Licensaftaler per 1.000 forskere per land    
— Licensindtægter i 1.000 Euro per 1.000 forskere per land  
— Forskningsaftaler per 1.000 forskere per land 

Alle data er af hensyn til sammenlignelighed opgjort per 1.000 forskere i hvert land. Landeop-
delte svarprocenter fremgår ikke umiddelbart af undersøgelsen, hvilket er en usikkerhedsfaktor i 
fortolkning af resultaterne. For et par lande blev data indsamlet via nationale organisationer. I 
de øvrige lande blev der sendt spørgeskemaer til i alt 705 offentlige forskningsinstitutioner, 
hvoraf 402 svarede. Svarprocenten på 57 på europæisk plan skal ses i forhold til den danske 
kommercialiseringsstatistik - en årlig totaltælling, som alle offentlige institutioner bidrager til. 
  

Tabel 3.3 
Resultater fra European Knowledge Transfer Indicators Survey (EKTIS). 2010 og 2011. 
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1 Israel 79 Israel 69,1 Israel 35,9 Portugal 6,4 Israel 24 Tjekkiet  €   3.130  Holland 300 

2 Irland 44 Letland 26,7 Letland 26,7 Sverige 4,7 Bulgarien 16 Israel  €   2.081  Finland 231 

3 Tjekkiet 31 Irland 13,3 Frankrig 18,7 Irland 3,8 England 16 Belgien  €   2.035  Italien 127 

4 England 28 England 12,2 Tjekkiet 7,8 Israel 3,2 Irland 15 England  €      970  Schweiz 125 

5 Finland 27 Tjekkiet 12 Schweiz 5 Holland 2,4 Schweiz 12 Frankrig  €      675  Danmark 115 

6 Norge 26 Portugal 11,7 Italien 4,7 Schweiz 2,4 Holland 8 Schweiz  €      596  Belgien 95 

7 Letland 25 Schweiz 11,3 EU 4,5 Finland 2,2 EU 7 Danmark  €      462  EU 83 

8 Sverige 23 Frankrig 10,6 England 4,4 Tyskland 2 Portugal 5 Tyskland  €      400  Tjekkiet 80 

9 Schweiz 22 Belgien 9,7 Holland 4 EU 2 Tyskland 5 EU  €      399  Frankrig 75 

10 Danmark 21 Holland 8,3 Portugal 4 Italien 1,6 Belgien 5 Irland  €      352  England 75 

11 Portugal 21 Norge 7,9 Irland 3,4 Bulgarien 1,5 Frankrig 4 Holland  €      341  Østrig 73 

12 Holland 20 EU 7,9 Belgien 3,4 Spanien 1,4 Finland 4 Norge  €      291  Spanien 73 

13 EU 16 Danmark 7,1 Norge 3,3 England 1,4 Danmark 4 Spanien  €        89  Irland 68 

14 Belgien 14 Tyskland 6,2 Spanien 3 Norge 1,4 Norge 4 Italien  €        61  Letland 64 

15 Tyskland 14 Ungarn 6,1 Sverige 2,9 Belgien 2 Spanien 3 Portugal  €        53  Tyskland 60 

16 Østrig 10 Sverige 5,8 Østrig 2,9 Tjekkiet 0,8 Italien 2 Østrig  €        38  Israel 58 

17 Spanien 9 Spanien 5,5 Tyskland 2,6 Frankrig 0,7 Ungarn 2 Finland  €        22  Ungarn 50 

18 Frankrig 9 Italien 5,1 Danmark 2,1 Danmark 0,6 Tjekkiet 2 Bulgarien  €          7  Portugal 27 

19 Italien 9 Finland 4,1 Finland 1,3 Østrig 0,4 Østrig 2 Ungarn  €          5  Kroatien 4 

20 Ungarn 4 Østrig 3,7 Slovenien 1 Ungarn 0,3 Letland 1 Sverige  €          1  Bulgarien 2 

21 Bulgarien 3 Bulgarien 2,7 Ungarn 0,8 Slovenien 0,1 Slovenien 1 Kroatien  €        -    Sverige 2 

22 Kroatien 3 Slovenien 0,9 Bulgarien 0,6 Kroatien 0 Sverige 1 Slovenien  €        -    Norge 1 

23 Slovenien 2 Kroatien 0,8 Kroatien 0,3 Letland 0 Kroatien 0 Letland  €        -    Slovenien 1 

Kilde: UNU-MERIT: European Knowledge Transfer Indicator Survey 2011 and 2012 (EKTIS) 
 
De syv variable i EKTIS-spørgeskemaet danner grundlag for to indeks. I det første indeks vægter 
alle variable lige – her ligger Danmark som nummer 8 af de 22 lande i tabellen, mens Danmark 
er nummer 7 i det alternative indeks, hvor output-indikatorerne vægtes højere. Det bekræfter 
indtrykket af, at Danmark samlet set er i midterfeltet, hvad angår teknologioverførsel. 
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Danmarks placering trækkes op af høje indtægter fra licensaftaler og et højt antal forsknings-
samarbejdsaftaler mens antal udstedte patenter og start-ups omvendt trækker ned. Irland, Is-
land og Schweiz er blandt de lande, som ligger allerbedst placeret i begge indeks.  
 
Blandt de syv EKTIS-variable indgår tal for antal licensaftaler og indtægter fra disse. Målt på 
antal licensaftaler ligger Danmark med 3,5 licensaftale pr. 1.000 forskere i den lavere del af mid-
terfeltet, som nr. 13 ud af 23 lande og lidt under EU-gennemsnittet på 6,5 licensaftaler. Israel 
ligger omvendt i top med 24 aftaler. Licensaftalerne kan imidlertid også opgøres i forhold til, 
hvilke indtægter de genererer. Opgøres aktiviteten som licensindtægter pr. 1.000 forskere æn-
dres landefordelingen en del. I denne opgørelse er Danmark nr. 7 med 462 euro per 1000 for-
skere og nu over EU-gennemsnittet på 399 euro. I top ligger Tjekkiet med 3.130 euro og Israel 
med 2.081 euro. De øvrige nordiske lande ligger lavere med 291 euro i Norge, 22 euro i Finland 
og beskedne 1 euro per 1000 forskere i Sverige. Eksemplet med de to parallelle licensopgørelser 
(hhv. antal og indtægter) illustrerer, at outputmål ikke bør stå alene. Færre men mere værdifulde 
licensaftaler, kan i dette tilfælde ændre markant på landesammenligningen.    
 
Man skal dog i fortolkning af resultaterne i opgørelsen generelt være opmærksom på, at store 
indtægter fra få patenter kan give betydelige forskydninger i resultaterne. Som beskrevet i kapi-
tel to er eksempelvis de danske forskningsinstitutioners samlede overskud på kommercialise-
ringsaktiviteter i høj grad løftet af Statens Serum Institut. På samme måde kan tallene for andre 
lande dække over få særligt succesfulde institutioner, der trække et landsgennemsnit op.  
 
I disse opgørelser skal man også være opmærksom på, i hvilket omfang nogle landes lovgivning 
og regler er baseret på princippet om professor privilege, som giver offentligt ansatte forskere 
personligt ret til at tjene penge på deres forskningsresultater.  I sådanne tilfælde, som bl.a. ken-
des fra Sverige, vil licenser og tilhørende indtægter opgørelsesmæssigt typisk ikke indgå som 
henhørende til de offentlige forskningsinstitutioner.  
 
EKTIS-undersøgelsen er udgivet i 2013 med publicerede data for 22 lande samt et EU-
gennemsnit omfattende opgørelsesårene 2011-2012. Efterfølgende er en mindre version af un-
dersøgelsen baseret på EKTIS metodologien publiceret i 2015 udarbejdet af Damvad Norge (nu 
del af Samfunnsøkonomisk Analyse AS) i samarbejde med UNU-MERIT på initiativ af det nor-
ske Kunnskapsdepartement. I den nyere norsk-initierede EKTIS-analyse er kun medtaget data 
fra de teknologioverførselsenheder, som dækker universiteter, mens sektorforskningsinstitutio-
ner mv. ikke indgår. Indikatorer angives både i absolutte tal og per 1.000 FoU-årsværk ved insti-
tutionerne. Kommercialiseringsaktiviteterne sættes ikke i forhold til landenes samlede FoU-
årsværk, men derimod i forhold til de samlede FoU-årsværk ved de institutioner, der indgår i 
undersøgelsen. 

 

Indikatorer for udvalgte dele af forskningsinstitutioners patenter.  
Der er flere opgørelser, som belyser delmængder af de offentlige forskningsinstitutioners paten-
teringer. To af disse hhv. fra WIPO og fra Eurostat beskrives nedenfor.  
 
World Intellectual Property Organization (WIPO) har i marts 2015 offentliggjort Patent Cooper-
ation Treaty Yearly Review. Denne statistik rummer – baseret på patenter under PCT – lister 
over verdens henholdsvis mest patenterende virksomheder, mest patenterende universiteter og 
mest patenterende government and research institutions. Der er ingen danske virksomheder i 
WIPO’s top50 over virksomheder og heller ikke danske institutioner på listen over øvrige offent-
lige forskningsinstitutioner, mens ét dansk universitet figurer på universitets-top50-listen. Så-
ledes blev DTU med 81 PCT ansøgninger i 2014 registreret som det mest patenterende europæi-
ske universitet i 2014 foran bl.a. de schweiziske eliteuniversiteter ETHZ og EPFL. På verdens-
plan lå DTU i 2014 på delt 13. plads sammen med University of Florida og Kyoto University, hvis 
man alene ser på universiteterne. I den forrige 2013-opgørelse lå DTU på en delt 51. plads blandt 
universiteterne med 36 PCT-ansøgninger.  
 
På nær et enkelt koreansk universitet er top10-listen over verdens mest patenterende universite-
ter domineret af amerikanske institutioner med University of California (413 ansøgninger) som 
nummer ét efterfulgt af MIT (234), University of Texas System (154), Harvard University (147) 
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og Johns Hopkins University (135). Ser man på virksomheder, universiteter og øvrige forsk-
ningsinstitutioner under ét er DTU nummer 293 på den globale WIPO-liste. 
 
Via Eurostat er det muligt at belyse udvalgte delmængder af alle patenter, som udgår fra de of-
fentlige forskningsinstitutioner. Det er muligt at opgøre ansøgte europæiske patenter (EPO) 
samt udtagne amerikanske patenter (USPTO). I begge tilfælde opdelt på patenter fra hhv. 1) 
universiteter og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner, 2) patenter fra hospitaler samt 3) 
fra øvrige offentlige forskningsinstitutioner herunder sektorforskning.  
 
Det fremgår af tabellerne i bilagsmaterialet, at de danske universiteter over tid er gået betydeligt 
frem både på søgte europæiske patenter og på udtagne amerikanske patenter. I det ældste opgø-
relsesår (1994) lå danske universiteter målt på udtagne amerikanske patenter per millioner ind-
byggere lavest i Norden og nummer 24 på den samlede landeliste. I de nyeste opgørelsesår ligger 
vi derimod øverst blandt de nordiske lande og i den samlede lande-top10. Det samme er tilfældet 
for antal ansøgte europæiske patenter. Her er danske universiteter også gået fra at ligge lavest til 
at ligge højest i Norden og ligger endvidere i top5 på den samlede lande-liste. 
 
Ser man alene på hospitalssektorens patentering, dels i form af udstedte amerikanske patenter 
(USPTO) og ansøgte europæiske patenter (EPO), så ligger de danske hospitaler helt i top med 
placering som nr. 1 og 2 ud af hhv. 14 og 20 lande. En mulig forklaring på den flotte placering er, 
at Danmark er et af de lande, der prioriterer forskning inden for sundhedsområdet allerhøjest. 
En anden mulig forklaring jf. nedenfor er forskellige kategoriseringer af universitetshospitaler.   
 
Hvis man ser på et andet udsnit som f.eks. antallet af USPTO- og EPO-patenter fra øvrige offent-
lige forskningsinstitutioner (Government sector), hvilket for Danmarks vedkommende dækker 
over sektorforskning, så ser resultatet noget anderledes ud. Her ligger Danmark lavt, som hhv. 
nr. 21 og 25 ud af hhv. 38 og 39 lande. Men her skal det bemærkes, at store dele af de tidligere 
selvstændige danske sektorforskningsinstitutioner i dag er en del af universiteterne og dermed 
nu opgøres som higher education sector.  
 
Fordelene ved disse data er, at de er tilgængelige over flere årtier, samt at europæiske og ameri-
kanske patenter antageligt er blandt nogle af de mest relevante patenter set med forskningsinsti-
tutionernes øjne. En væsentlig ulempe er omvendt, at man ikke kan vide, hvor stor en andel af 
patenter fra hvert lands offentlige forskningsinstitutioner, som ikke kommer med i en opgørelse 
af EPO- og USPTO-patenter. Man kan dermed ikke se, hvor repræsentativ opgørelsen er i for-
hold til universiteternes samlede patenteringer. Et andet problem er, at grænserne mellem de tre 
kategorier af forskellige offentlige forskningsinstitutioner varierer fra land til land. I Danmark 
varetages store dele af sektorforskningsopgaverne i dag af universiteter, og deres patenterings-
aktiviteter opgøres dermed som en del af higher education sector. I lande som Tyskland, Frank-
rig og Norge findes der derimod en betydelig sektorforskningslignende institutsektor, som opgø-
res under ”government sector”. I nogle lande, som Danmark, vil universitetshospitalerne figure-
re som selvstændige enheder, mens universitetshospitalerne i andre tilfælde formentlig organi-
satorisk set figurerer som integrerede universitetsenheder og dermed som higher education 
sector.  
 
Det taler umiddelbart for, at man kigger på patenteringsaktiviteten i den samlede offentlige 
sektor (defineret som summen af higher education, government sector og hospitals), da det 
umiddelbart fjerner en del af de landespecifikke opgørelsesforskelle og gør tallene mere sam-
menlignelige. I en sådan samlet opgørelse vil Danmark, hvad angår USPTO-patenter, ligge som 
nr. 13 ud af 43 lande og dermed i den øvre del. Denne sammenlægning er dog ikke helt problem-
fri, idet der for nogle landes vedkommende ikke er registeret patentdata for alle tre kategorier af 
offentlige forskningsinstitutioner. Det fremgår ikke af Eurostat-statistikken, om de manglende 
data for nogle landes vedkommende skyldes opgørelsesproblemer, og/eller at der ikke er rele-
vant patentaktivitet fra de pågældende typer af offentlige forskningsinstitutioner.  

3.2 Forsknings- og innovationssamarbejder 

En række forskelligartede indikatorer beskriver omfanget af offentligt-privat innovationssamar-
bejde. Flere opgørelser fokuserer på ressourcer i form af private midler, der finansierer forsk-
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ning ved offentlige institutioner. En række andre indikatorer kvantificerer antal og typer af fæl-
les offentlige-private forsknings- og innovationsprojekter, dvs. fokus er på, at der samarbejdes. 
Endelig er fokus i et antal indikatorer på resultater af fælles projekter og brugen af disse. Fx 
sampublicerede artikler eller patenter, der citerer resultater fra videnskabelige artikler. 
 
Hovedparten af indikatorerne opgør faktiske aktiviteter, mens andre er baseret på vurderinger. 
Nogle variable rummer en blanding af flere indikatortyper. Eksempelvis opgør innovationsnet-
værkenes fælles performanceregnskab antal virksomheder og videninstitutioner, der har delta-
get i forskellige former for fælles arrangementer. I forlængelse heraf indgår også data for det 
udbytte, som virksomhederne angiver at have fået som følge af netværksdeltagelsen. 

 
Et andet eksempel er World Economic Forum Executive Opinion Survey. I undersøgelsen spør-
ges udvalgte erhvervsledere i et stort antal lande om, i hvilket omfang de vurderer, at virksom-
heder og universiteter samarbejder om forskning og udvikling i deres eget land. Datagrundla-
get bygger for Danmarks vedkommende på 173 besvarelser, som på en skala fra 1 (intet samar-
bejde) til 7 (omfattende samarbejde) samlet har opgjort Danmarks oplevede offentligt-private 
FoU-samarbejde til 4,9. Denne vurdering giver en 20 plads på World Economic Forums samlede 
lande rangliste efter bl.a. Norge (5,02), Sverige (5,33) samt Schweiz (5,79), USA (5,85) og Fin-
land som med 5,97 ligger nummer et. 
 
I førnævnte EKTIS-undersøgelse med data for 22 europæiske lande, indgik antal forskningsaf-
taler per 1000 forskere, som en af de variable, hvor Danmark med 115 aftaler endte på en euro-
pæisk femteplads over de mest samarbejdende lande lige efter Schweitz og Italien (hhv. 125 og 
127 aftaler per 1000 forskere) og noget lavere end Finland (213) og Holland (300 aftaler). I EK-
TIS-opgørelsen er fokus på faktisk indgåede aftaler, som de er opgjort af de respektive offentlige 
forskningsinstitutioner. Denne kilde kan derfor evt. tillægges mere værdi end det oplevede om-
fang af universitets-virksomhedssamarbejde, som WEF beskriver. Omvendt kan man argumen-
tere imod at tillægge EKTIS-undersøgelsen for stor værdi, fordi hverken størrelsen af de indgå-
ende aftaler endsige de økonomiske og forskningsmæssige effekter af aftalerne indgår.   
 
Offentlig forskning finansieret af private midler  
En af de samspilsformer, som datamæssigt er relativt godt belyst, er universiteternes forsknings-
samarbejder med erhvervslivet i form af opgørelse af universiteternes forskningsmidler, der 
kommer fra eksterne private kilder.  
 
En udfordring ved denne indikator er, at resultaterne af en landesammenligning i høj grad for 
det første afhænger af, hvordan man helt præcist definerer private eksterne midler og for det 
andet, om hvad man evt. sætter de eksterne midler i forhold til. 
 
Den årlige universitetsrangsliste World University Rankings udgives af Times Higher Educati-
on. I 2014-2015-udgaven indgår ”innovation” defineret som universitetsforskning finansieret af 
midler fra virksomheder opgjort per forsker. KU, AU, AAU, SDU og DTU er alle fem med blandt 
de 400 universiteter på globalt plan, hvor THE-listen offentliggør institutionsspecifikke data.  
 
Ser man alene på de danske universiteters placering på del-indikatoren innovation (indtægter 
fra virksomheder pr. forsker) er DTU placeret som nr. 22 globalt set, SDU nr. 71, AU nr. 101, KU 
nr. 182 og AAU nr. 186. Dermed ligger de fem danske universiteter blandt den halvdel af de 400 
universiteter, hvor der er flest virksomhedsfinansierede midler per universitetsforsker.      
 
Times Higher Educations data belyser midler fra private virksomheder ved udvalgte store uni-
versiteter. Data fra den officielle danske forskningsstatistik omfatter derimod hele den offentlige 
sektors forskning herunder også små uddannelsesinstitutioner, hospitaler, sektorforskning og 
andre. De danske data indrapporteres af Danmarks Statistik til OECD, EUROSTAT og UNESCO. 
Statistikinstitutionerne publicerer alle fire de samme grundlæggende landedata. Men det er 
muligt dels at vælge udtræk med forskellige typer af private forskningsmidler ved de offentlige 
forskningsinstitutioner (hhv. inden- og udenlandske midler samt midler fra virksomheder 
og/eller private fonde). Det er desuden muligt at opgøre eksterne forskningsmidler i faktiske 
beløb (millioner dollars/euro/kroner), per indbygger eller som andel af den samlede offentlige 
forskning.  
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Ser man alene på den del af den samlede offentlige forskning, som er finansieret direkte af priva-
te virksomheder (altså eksklusiv private midler, der uddeles via fx erhvervsdrivende fonde), så 
ligger Danmark under OECD-gennemsnittet og et pænt stykke under de øvrige nordiske lande, 
jf. tabel 3.4.  
 

Tabel 3.4 

Offentlig forskning finansieret af virksomheder. OECD= indeks 100, 2010 eller seneste tilgængelig år.  

    Industry-financed public R&D expenditures (by GDP) 

1 Holland 200 

2 Island 194 

3 Tyskland 174 

4 Slovenien 143 

5 Finland 137 

6 Schweiz 130 

7 Rusland 126 

8 Belgien 122 

9 New Zealand 122 

10 Tyrkiet 120 

11 Kina 119 

12 Sydkorea 117 

13 Canada 115 

14 Ungarn 113 

15 Australien 113 

16 Israel 109 

17 EU27 106 

18 Norge 105 

19 Spanien 105 

20 Sverige 102 

21 OECD sample median 100 

22 Østrig 96 

23 Frankrig 72 

24 England 72 

25 Danmark 63 

Noter: 1) Normaliseret indeks i forhold til median værdien af OECD-landene, højest place-
rede land sættes til 200 og lavest placerede lande til nul. 2) Bemærk ”industry” anvendes 
her af OECD i betydning ”erhvervslivet” altså både finansiering fra industri og serviceer-
hverv. 3) OECD (2015), "OECD Science, Technology and Industry Outlook: Comparative 
performance of national science and innovation systems", OECD Science, Technology and 
R&D Statistics (database). DOI: http://dx.doi.org.ez-dab.minibib.dk/10.1787/data-00669-en 
 

 
En del af forklaringen på resultaterne i tabel 3.4 er, at OECD-landene har vidt forskellige er-
hvervsstukturer (virksomhedsstørrelse, brancher og forskningsintensitet) samt skatteregler, der 
kan tænkes at påvirke virksomhedernes interesse i og forudsætninger for at (med)finansiere 
offentlig forskning. En anden delforklaring på, at Danmark ligger lavt på denne indikator, er, at 
vi relativt set har flere store virksomheder, som indirekte bidrager til den offentlige forskning 
med forskningsmidler, der allokeres via erhvervsdrivende fonde. Indikatoren i tabel 3.6. kan 
derfor siges at give et skævt billede af den samlede forskningsfinansiering fra private eksterne 
kilder, hvis man - som OECD her har gjort - alene definerer private kilder som værende lig med 
virksomheder. Når man derimod både inkluderer midler fra private virksomheder samt midler 

http://dx.doi.org.ez-dab.minibib.dk/10.1787/data-00669-en
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fra privat non-profit sektoren (dvs. erhvervsdrivende fonde, patientforeninger, samt arv, legater 
og donationer mv. til forskning) i opgørelsen, ligger Danmark væsentligt bedre. 
 
En mere dækkende opgørelse af ekstern finansiering af universitetsforskning, der dækker finan-
siering fra både virksomheder, private non-profit fonde og udlandet viser, at Danmark med 85 
dollars i ekstern finansiering ved universiteterne per indbygger ligger nummer 2 ud af 34 OECD-
lande lige efter Israel (88 $) og med Sverige (83 $) som nr. 3, jf. tabel 3.5. 
 

Tabel 3.5 
Ekstern finansiering af universitetsforskning fra virksomheder, fra private non-profit fonde og fra 
udlandet opgjort hhv. i dollars per indbygger og som andel af den samlede universitetsforskning. 

    
Ekstern finansiering fra virksomheder, 

private non-profit fonde og udlandet per 
indbygger 

      

Finansiering fra virksomheder, 
private non-profit fonde og 

udlandet i pct. af den samlede 
universitetsforskning 

1 Israel  $ 88    1 Israel 45,6 % 

2 Danmark  $ 85    2 Tjekkiet 39,2 % 

3 Sverige  $ 83    3 England 35,4 % 

4 Schweiz  $ 75    4 Slovenien 30,8 % 

5 Holland  $ 65    5 Ungarn 30,4 % 

6 Tjekkiet  $ 59    6 Slovakiet 22,7 % 

7 England  $ 58    7 Holland 22,2 % 

8 Finland  $ 54    8 Tyrkiet 21,9 % 

9 Canada  $ 52    9 Belgien 21,5 % 

10 Belgien  $ 42    10 Grækenland 21,0 % 

11 Tyskland  $ 42    11 Sverige 20,8 % 

12 Østrig  $ 35    12 Polen 20,5 % 

13 Estland  $ 34    13 Danmark 19,9 % 

14 Norge  $ 33    14 Irland 19,1 % 

15 Island  $ 33    15 Finland 19,0 % 

16 Irland  $ 32    16 Tyskland 18,8 % 

17 USA  $ 26    17 Canada 18,6 % 

18 Slovenien  $ 24    18 Estland 17,7 % 

19 Australien  $ 24    19 Schweiz 15,9 % 

20 Sydkorea  $ 18    20 Sydkorea 14,5 % 

Kilde: OECD: Gross domestic expenditure on R-D by sector of performance and source of funds. Se bilagsmaterialet for en fuld udgave af 
tabellen inkl. alle lande.  

 
Det kan umiddelbart virke overraskende, at Danmark ligger så højt, i betragtning af, at vi har 
offentligt ejede universiteter, og at staten derfor spiller en stor rolle. På den anden side har 
Danmark stærke offentlige forskningsmiljøer inden for områder, der er erhvervsrelevante og 
derudover er Danmark som nævnt hjemsted for store erhvervsdrivende fonde.  
 
Endelig skal det bemærkes, at når man måler universiteternes eksterne forskningsfinansiering i 
forhold til den samlede forskningsfinansiering, så ligger Danmark knap så højt, nemlig som nr. 
13. Her betyder det i øvrigt høje niveau for finansiering af offentlig forskning i Danmark – både 
via basismidler og via statslige forskningsråd og fonde mv. at det - opgjort i dollars - høje beløb 
for eksterne midler relativt set ikke fylder så meget i den samlede palet af forskningsmidler. 
Eller sagt på en anden måde: Fordi der i Danmark via det offentlige forskningsbudget i de senere 
år er afsat godt én procent af BNP til forskning, så syner de mange eksterne private forsknings-
midler relativt set af mindre.   
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Fælles publicering af forskningsresultater 
En anden vigtig samspilsform, som ligger tæt op ad universiteternes kerneforskningsaktivitet, er 
offentlig-privat sampublicering af videnskabelige artikler. Uanset om man måler på antal sam-
publicerede publikationer per millioner indbyggere eller andelen af alle artikler, der er sampub-
licerede, ligger Danmark sammen med Schweiz og Island i top3, jf. tabel 3.6.  
 

Tabel 3.6 

Offentlig-privat videnskabelig sampublicering per millioner indbyggere, 2008 og 2012 

    2008   2012     
Udvikling 2008 

til 2012 

1 Schweiz 254,8 Schweiz 293,9   Schweiz 39,1 

2 Island 215,6 Island 250,3   Island 34,8 

3 Danmark 159,2 Danmark 187,8   Danmark 28,5 

4 Sverige 140,0 Sverige 135,8   Cypern 9,4 

5 Finland 105,1 Holland 111,4   Tyskland 9,4 

6 Holland 104,6 Belgien 91,7   Irland 8,9 

7 Belgien 91,8 USA 86,4   Holland 6,8 

8 USA 90,2 Finland 77,9   Frankrig 6,6 

9 Norge 82,3 England 71,8   Østrig 6,0 

10 New Zealand 79,6 Tyskland 71,3   England 5,1 

11 England 66,7 Norge 71,0   Malta 4,8 

12 Østrig 62,1 Østrig 68,1   Kroatien 4,4 

13 Tyskland 62,0 New Zealand 65,9   EU28 3,9 

14 Slovenien 60,2 Slovenien 60,3   Spanien 3,8 

15 Canada 59,1 Frankrig 50,7   Portugal 1,9 

16 Japan 59,0 Sydkorea 50,7   Kina 0,8 

17 Sydkorea 52,9 EU28 48,1   Ungarn 0,8 

18 Israel 49,8 Japan 47,8   Luxembourg 0,7 

19 Singapore 46,7 Canada 47,6   Serbien 0,7 

20 EU28 44,3 Singapore 42,7   Polen 0,3 

Kilde: European Commission: Innovation Union Scoreboard 2014 

 
 
Sampublicering anvendes bl.a. af EU-kommissionen i Innovation Union Scoreboard, som en af 
25 indikatorer. Opgørelsen dækker over videnskabelige publikationer, som har mindst én offent-
lig ansat og mindst én privatansat medforfatter.  Der er således tale om en indikator, der måler 
offentligt-privat forskningssamarbejde i det omfang samarbejdet konkret fører til akademiske 
publikationer. Dækningsgraden er størst inden for de eksperimentelle hovedområder og noget 
lavere for samfundsvidenskab og humaniora.   
 
Sampublicering vil forventeligt ske hvor de involverede parter ser en gevinst i at indgå et samar-
bejde, der leder til fælles publicering af forskningsresultater. Lande, som har prioriteret områ-
der, der er særligt publikationsaktive, eller hvor der er større samarbejdsfrekvens vil alt andet 
lige fremstå som mere aktive i denne opgørelse. Nogle af de lande, som ligger højt på opgørelsen 
er lande som Danmark og Schweiz med omfattende sundhedsvidenskabelig forskning i kombi-
nation med forskningsaktive bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder.   
 
Udviklingen fra 2008 til 2012 viser, at omfanget af sampublicering for Danmarks og Islands 
vedkommende er øget betydeligt – dog fortsat noget under det schweiziske niveau - mens udvik-
lingen for de øvrige nordiske lande og i særdeleshed Finland går den modsatte vej jf. tabel 3.8. 
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Institutionsdata for offentlig-privat sampublicering  
Data for offentlig-privat sampublicering findes også på institutionsniveau, jf. tabel 3.7. En global 
opgørelse over 750 universiteters sampublicering med erhvervslivet viser, at de fem største dan-
ske universiteter (KU, AU, SDU, AAU og DTU) alle indgår på listen. De ligger alle fem i den bed-
ste fjerdel på globalt plan, blandt de universiteter, der sampublicerer mest med private virksom-
heder. 
 
Hvis man holder de fem danske universiteters placering op mod nogle af verdens førende uni-
versiteter som MIT i USA og Cambridge i Storbritannien, så er det hhv. 8,5 og 6,5 procent af alle 
videnskabelige publikationer fra disse udenlandske universiteter, som har virksomhedsansatte 
medforfattere. Til sammenligning er andelen på DTU 12,6, på AAU 9.9, KU 8.9. SDU 7,5 og AU 
6,9 procent, jf. tabel 3.7. Sammenlignet med nogle af verdens førende universiteter ligger de fem 
største danske universiteter dermed ganske pænt.  

 

Tabel 3.7 
Universitets-erhvervs sampubliceringsfrekvens: Andel af videnskabelige publikationer med både uni-
versitetsansatte og virksomhedsansatte medforfattere som andel af alle videnskabelige publikationer 
i Web of Science, opgjort per institutioner og fagområde. 2009-2012 

  
All  

Sciences 
Life  

Sciences 
Medical 
Sciences 

Natural 
Sciences 

Earth & Environ-
mental sciences 

Mathematics, 
computer 

science and 
Engineering 

Cognitive 
Sciences 

Social  
Sciences 

DTU 12,6% 12,1% 15,2% 13,1% 8,3% 15,3% 13,0% 7,6% 

AAU 9,9% 17,4% 5,2% 12,9% 8,1% 14,0% 4,7% 2,4% 

KU 8,9% 9,5% 11,9% 6,4% 6,7% 6,7% 6,2% 2,0% 

SDU 7,5% 9,1% 10,7% 7,0% 6,2% 5,1% 2,4% 0,8% 

AU 6,9% 7,3% 9,9% 5,6% 7,7% 12,1% 2,2% 1,8% 

                  

Uni. Oxford 6,3% 7,4% 8,6% 6,4% 5,8% 7,0% 3,0% 1,7% 

Uni. Cambridge 6,5% 5,6% 9,1% 6,3% 6,4% 9,1% 4,6% 3,1% 

ETH Zürich 7,7% 6,4% 12,0% 7,2% 5,8% 13,2% 5,6% 4,4% 

EPFL Lausanne 8,0% 6,8% 14,7% 7,0% 8,6% 9,7% 3,6% 6,0% 

MIT 8,5% 7,9% 14,2% 7,4% 8,9% 11,8% 3,7% 6,6% 

Yale 5,2% 5,1% 6,5% 4,1% 4,5% 9,5% 4,9% 2,5% 

Harvard 6,7% 6,9% 8,7% 4,5% 8,1% 9,2% 4,6% 2,5% 

UC Berkeley 6,2% 5,0% 8,8% 5,7% 9,7% 11,9% 1,9% 3,3% 

Stanford 9,4% 8,9% 9,6% 13,0% 11,6% 12,3% 4,7% 3,6% 

Princeton 7,9% 3,7% 7,0% 9,9% 10,9% 11,0% 3,0% 1,7% 

Kilde: CWTS/Thomson Reuters Web of Science (publication years 2009-2012). Data published for 750 universities worldwide 
incl. 5 Danish universities 

 
Offentligt-privat samarbejde via fælles EU-bevillinger 
En sidste indikator på forskningssamarbejde, som præsenteres her, er offentligt-privat samar-
bejde via EU's forskningsrammeprogram FP7. EU’s rammeprogrammer for forskning og udvik-
ling er budgetmæssigt verdens største forskningsprogram. Det gælder både det nuværende Hori-
zon2020 og det nu afsluttede FP7, som i perioden 2007-2013 har finansieret over 25.000 pro-
jekter med mere end 13.000 deltagere fra 170 lande på baggrund af 487 afsluttede calls.   
 
Rationalet er at skabe forskningssamarbejde på tværs af Europas landegrænser, at finansiere 
forskning inden for udvalgte områder, hvor samfund og/eller europæisk erhvervsliv særligt ef-
terspørger viden og at skabe offentligt-privat samarbejde omkring vidensproduktion og viden-
spredning. Som udgangspunkt kan alle typer af offentlige og private aktører deltage. 
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I bilagsmaterialet præsenteres data for de ti fag-tematiske områder i Cooperation-delen af FP7. 
For hvert land er det for hvert fagtema først opgjort, hvor mange gange (antal projekter) univer-
siteter og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner (HES Higher Education Sector) har 
deltaget i FP7-projekter. Data i næste kolonne belyser de FP7-bevillinger hvor universiteterne 
har deltaget sammen med virksomheder (andel). 
 
På tværs af de ti fagtemaer i Cooperation var der for ni af de ti fagtemaer virksomhedsdeltagelse 
i mindst to-tredjedele af de projekter, som danske universiteter deltog i. For fem af de ti temaer 
var der virksomhedsdeltagelse i mindst 80 procent af de projekter, som danske universiteter 
deltog i. Med andre ord er der via de deltagende konsortiepartnere et offentligt-privat samarbej-
de i langt de fleste af de EU-projekter, som danske universiteter deltog i.  
 
Det danske FP7 universitets-virksomheds-samarbejdsmønster kan sammenlignes med det til-
svarende mønster for andre landes universiteter. Danske universiteters placeringer sammen-
holdt med universiteter i andre lande inden for de ti fagtemaer synes at falde i tre grupper: 
  

— Inden for forskningsområderne transport, sikkerhed, sundhed, rumforskning samt 
samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning lå de danske universiteter i top10 
sammenlignet med øvrige lande, over de universiteter, der oftest deltog i FP7-projekter 
sammen med virksomheder. Inden for fødevareområdet lå de danske universiteter nr. 
11 lige uden for top10.  

— Inden for tre andre områder Energi, nano og miljøforskning lå de danske universiteter 
som nr. 18-19 sammenholdt med universiteter i andre lande – fortsat målt på andelen 
af FP7-deltagelser, der har involveret virksomheder.  

— Endelig udgør IKT-området en særlig situation. Her har danske universiteter deltaget i 
138 projekter hvoraf 71 procent også involverede private virksomheder. Sammenlignet 
med de IKT-forskningsprojekter, som universiteter fra andre lande har deltaget i, er 
den danske samarbejdsandel relativt set lav. Således indgik der virksomheder i 87 pro-
cent af de IKT-projekter, som norske universiteter har deltaget i, 86 procent af de pro-
jekter som de finske universiteter har deltaget i og 79 procent af de IKT-projekter, som 
svenske universiteter deltog i. Danmark er således placeret på den 32. plads ud af de 37 
lande i FP7-IKT-tabellen. 

Det skal bemærkes, at opgørelsen alene omfatter de 10 fagtematiske programmer under Coope-
ration delen af FP7. Inden for to af de andre programmer People og Capacities kan der således i 
varierende grad også være foregået offentligt-privat samarbejde, som altså ikke er inkluderet i 
nærværende opgørelse.   
 
 
Vidensamspil tæt på markedet 
Vidensamspil dækker også over en række aktiviteter, der i højere grad involverer eller er initieret 
af virksomhederne, og hvor fokus ofte er på mere markedsnære aktiviteter.  
 
En indikator på dette inden for sundhedsområdet er samspillet omkring kliniske studier. Det er 
vigtigt med kliniske studier, da det skaber fundamentet for fremtidig indtjening i Danmark fra 
medicinalbranchen. Når man måler på afprøvning af ny medicin og nye medico-tekniske pro-
dukter på patienter, ligger Danmark nummer et målt i forhold til indbyggertal blandt de 45 lan-
de, der indgår i opgørelsen jf. tabel 3.8.  

 
Det er imidlertid ikke specielt overraskende, at Danmark klarer sig godt på dette område. Dan-
mark har en stor medicinalindustri, der har behov for at gennemføre kliniske undersøgelser. 
Sundhedsvidenskabelig forskning ved de offentlige forskningsinstitutioner er i Danmark priori-
teret meget højt sammenlignet med andre lande. Det giver sig udslag i både stor forskningsakti-
vitet og høj videnskabelig impact. Udbredt brug af sundheds-IT, herunder et universelt CPR-
nummer system, samt eksistensen af en lang række danske sygdoms- og patientregistre er også 
rammevilkår, som gør det attraktivt at gemmeføre kliniske studier i Danmark. 
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Figur 3.8 
Antal kliniske studier anmeldt mellem 1. januar 2014 og 31. december 2014 

    
Antal 2014-studier på 
www.clinicaltrials.gov 

  
Antal kliniske studier opgjort 

per 1000 indbyggere 

1 USA 8.348 Danmark 0,10 

2 Frankrig 1.491 Schweiz 0,06 

3 Canada 1.339 Israel 0,06 

4 England 1.295 Belgien 0,06 

5 Tyskland 1.243 Norge 0,04 

6 Kina 1.081 Sverige 0,04 

7 Sydkorea 877 Holland 0,04 

8 Spanien 847 Canada 0,04 

9 Italien 820 Østrig 0,04 

10 Holland 676 Estland 0,03 

11 Belgien 627 Finland 0,03 

12 Danmark 573 USA 0,03 

13 Brasilien 512 New Zealand 0,03 

14 Schweiz 491 Island 0,02 

15 Israel 465 Tjekkiet 0,02 

16 Japan 420 Frankrig 0,02 

17 Sverige 399 Ungarn 0,02 

18 Australien 393 Irland 0,02 

19 Polen 386 England 0,02 

20 Østrig 303 Slovenien 0,02 
 

Kilde: udtræk fra www.clinicaltrials.gov søgning per 29. april 2015 

 
 
Patenter, der citerer videnskabelige publikationer 
En noget bredere indikator for vidensamspil, der er virksomhedsinitieret eller -involverende, er 
patenter, der citerer forskningsresultater fra videnskabelige publikationer. Globalt set udtages 
de fleste patenter af private virksomheder, mens de fleste videnskabelige tidsskriftsartikler er 
skrevet af forskere ved universiteter og øvrige offentlige institutioner.     
 
En undersøgelse har opgjort patenter, der citerer videnskabelige forskningspublikationer på fem 
områder. Målt i forhold til landenes befolkningsstørrelse, ligger Danmark i top3 ud af 40 lande 
inden for fire teknologiområder: bioteknologi, miljøteknologi, sundhedsteknologi samt IKT. 
Inden for et femte område nanoteknologi ligger Danmark i midterfeltet af lande. Fokus i opgø-
relsen er på artikelforfatternes adresser (land) og dermed på, hvorfra de videnskabelige forsk-
ningsresultater er udgået, mens patentansøgernes geografiske hjemsted er underordnet.  Opgø-
relsen er udarbejdet af OECD og den japanske forskningsstyrelse. 
 
Anvendelse af forskningsresultater i patenter er en klar indikator på vidensamspil mellem forsk-
ning og erhvervsliv. Her er det positivt, at Danmark ligger godt på 4 ud 5 opgjorte teknologiom-
råder jf. tabel 3.9.  
 
 
 
 
 
 

http://www.clinicaltrials.gov/
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Tabel 3.9 
Udvalgte teknologiområder 2001-2011: Kilder til videnskabelige publikationer, der er citeret i paten-
ter, som procent af alle citerede videnskabelige publikationer inden for samme område. Andel af 
henvisninger per land i forhold til befolkningsstørrelse.   
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1 Schweiz 0,27 Schweiz 0,41 Schweiz 0,29 Schweiz 0,30 Schweiz 0,23 

2 Danmark 0,21 Sverige 0,28 Sverige 0,19 Sverige 0,21 Israel 0,17 

3 Sverige 0,21 Danmark 0,23 Danmark 0,18 Danmark 0,17 Sverige 0,15 

4 Island 0,18 Slovenien 0,18 Israel 0,15 Finland 0,15 USA 0,12 

5 Israel 0,15 Østrig 0,17 Island 0,15 Israel 0,14 Holland 0,10 

6 Holland 0,15 Holland 0,14 Holland 0,14 USA 0,13 Irland 0,10 

7 Finland 0,14 Israel 0,13 Finland 0,13 Holland 0,13 Finland 0,09 

8 USA 0,12 Belgien 0,12 USA 0,12 Norge 0,13 Tyskland 0,09 

9 Østrig 0,12 Finland 0,12 Belgien 0,12 Belgien 0,11 Sydkorea 0,08 

10 Belgien 0,11 Australien 0,11 Østrig 0,12 England 0,11 Frankrig 0,07 

11 England 0,11 Grækenland 0,10 England 0,11 Østrig 0,10 Belgien 0,07 

12 Canada 0,11 Tyskland 0,10 Canada 0,11 Island 0,09 Japan 0,07 

13 Irland 0,11 USA 0,10 Irland 0,10 Canada 0,09 England 0,07 

14 Australien 0,10 Irland 0,10 Australien 0,09 Tyskland 0,09 Slovenien 0,07 

15 Norge 0,09 England 0,07 Tyskland 0,09 Irland 0,08 Østrig 0,06 

16 Tyskland 0,09 Canada 0,07 Norge 0,09 Australien 0,07 Danmark 0,06 

17 New Zealand 0,08 Japan 0,07 New Zealand 0,08 Frankrig 0,07 Canada 0,06 

18 Frankrig 0,07 Estland 0,07 Frankrig 0,07 Italien 0,06 New Zealand 0,05 

19 Japan 0,07 Spanien 0,06 Japan 0,06 Japan 0,05 Island 0,04 

20 Italien 0,05 Norge 0,05 Italien 0,06 New Zealand 0,05 Australien 0,04 

Kilde: Egne beregninger (befolkningsstørrelse) på baggrund af OECD og Japan Science and Technology Agency (JST), baseret på Thomson 
Reuters Web of Science, Derwent World Patents Index og Derwent Patents Citation Index data, Juni 2013. 

 

 

Innovative virksomheder der samarbejder med offentlige forskningsinstitutioner 
Et eksempel på en samarbejdsindikator, som belyser omfanget af det offentligt-private forsk-
ningssamarbejde i et virksomhedsperspektiv, er andelen af innovative virksomheder, der angi-
ver, at de samarbejder med universiteter og/eller øvrige offentlige forskningsinstitutioner. I den 
fælleseuropæiske innovationsundersøgelse Community Innovation Survey (CIS) ligger Dan-
mark med knap 15 procent af de innovative danske virksomheder, der samarbejder med univer-
siteter, som nummer 10 ud af 31 lande. Øverst ligger Finland, hvor godt 26 procent af de finske 
innovative virksomheder angiver at samarbejde med universiteter, jf. tabel 3.10 
 
Finland ligger tilsvarende øverst placeret i den parallelle opgørelse af andelen af innovative virk-
somheder, der samarbejder med offentlige og private forskningsinstitutter, som knap 23 procent 
af de innovative finske virksomheder har angivet at gøre. Til sammenligning var det kun 11 pro-
cent af de innovative danske virksomheder, der har angivet at samarbejde med ”offentlige og 
private forskningsinstitutter”. Det skal dog her særligt bemærkes, at Danmarks Statistik har 
inkluderet virksomheder, der samarbejder med GTS-institutter, i kategorien ”samarbejde med 
konsulenter og kommercielle laboratorier”, som ikke er medtaget i tabel 3.10. 
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Tabel 3.10 
Andel af innovative virksomheder (produkt og/eller proces innovative) som samarbejder med univer-
siteter og andre højere læreanstalter samt andel af innovative virksomheder (produkt og/eller proces 
innovative) som samarbejder med offentlige eller private forskningsinstitutter.* 

 

  

Samarbejde med univer-
siteter og øvrige videre-
gående uddannelsesin-

stitutioner 

    
Samarbejde med offentlige 
eller private forskningsinsti-

tutter 

1 Finland 26,1 1 Finland 22,9 

2 Slovenien 25,4 2 Slovenien 19,4 

3 Østrig 21,8 3 Grækenland 16,1 

4 England 19,6 4 Norge 14,1 

5 Grækenland 19,0 5 Belgien 13,9 

6 Litauen 18,9 6 Østrig 13,4 

7 Belgien 18,5 7 Litauen 11,7 

8 Ungarn 18,1 8 Spanien 11,5 

9 Sverige 17,6 9 Sverige 11,3 

10 Danmark 14,9 10 England 11,3 

11 Kroatien 14,7 11 Danmark 11,1* 

12 Tjekkiet 14,6 12 Kroatien 10,2 

13 Tyskland 14,3 13 Tyskland 9,9 

14 Norge 13,1   EU28 8,9 

 

EU28 13,0 14 Polen 8,9 

15 Slovakiet 12,7 15 Frankrig 8,5 

16 Irland 12,1 16 Holland 7,8 

17 Frankrig 11,6 17 Luxembourg 7,7 

18 Holland 11,0 18 Rumænien 7,6 

19 Estland 10,8 19 Letland 7,4 

20 Polen 10,5 20 Ungarn 6,8 

*Omfatter ifølge Danmarks Statistik ikke innovative virksomheder, der samarbejder med GTS-institutter, idet 
virksomheder, der samarbejde med GTS-institutter i modsætning til en del andre lande, er kategoriseret under 
kategorien samarbejde med ”konsulenter og kommercielle laboratorier” (som ikke er medtaget i tabellen).  
 

 
Flere forhold omkring brugen af CIS-data bør kort nævnes. For det første omfatter statistikken 
et udsnit af virksomheder i hvert land udvalgt på baggrund af branchekoder og virksomheds-
størrelser. I det omfang universiteter samarbejder med virksomheder i andre brancher inklude-
res disse samarbejder ikke. For det andet er det i nogle lande bl.a. Danmark obligatorisk for 
virksomhederne at indberette til statistikken, mens det i andre lande er frivilligt - med lavere 
svarprocenter til følge, hvilket kan give en skævhed i resultater. Endelig inkluderer Eurostat i 
spørgsmålet om samarbejde kun virksomheder, som er proces- og/eller produktinnovative. 
Virksomheder, der samarbejder, og som alene har angivet at være innovative, hvad angår mar-
kedsføring og/eller organisatoriske forhold, medtages ikke af Eurostat.  

 
De danske data fra CIS-undersøgelsen indsamles af Danmarks Statistik. Som et særligt dansk 
supplement til de standardiserede europæiske spørgsmål indgår tillægsspørgsmål om, hvilke 
danske universiteter der er samarbejdet med. Figur 3.1. viser fordelingen af innovative danske 
virksomheder, der angiver at samarbejde for hvert af de 8 danske.  
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Figur 3.1 

Antal innovative virksomheder, der angiver at samarbejde med danske universiteter, opdelt på uni-

versitet, 2008*-2013 

 
Kilde: Danmarks Statistik 
Note: 2008-statistikken var den første danske innovationsstatistik, som blev udarbejdet af Danmarks Statistik. De statistiske indsamlings-, 
fejlretnings- og valideringsprocedurer mv. har på daværende tidspunkt været under opbygning/udvikling. Det særligt højre 2008 samar-
bejdsniveau skal ses i dette lys. 

 

Et centralt kritikpunkt af opgørelsen er, at hver virksomhed kun kan angive, at man samarbejder 
med et bestemt dansk universitet, men ikke omfanget af samarbejdsrelationerne. Eksempelvis 
har en opgørelse blandt forskere ansat ved virksomheden Novo Nordisk vist, at næsten 400 
Novo-forskere samarbejder med Københavns Universitet, mens næsten 200 samarbejdede med 
DTU. I opgørelsen af virksomheds-universitetssamarbejdsrelationer fra Danmarks Statistik 
tæller disse hundredvis af samarbejder i begge tilfælde med værdien én (at der er et samarbej-
de). Hverken opgørelsen fra Danmarks Statistik eller Novo Nordisk egen undersøgelse sætter tal 
på, hvor mange forskellige fælles projekter, der pågår mellem virksomheden og de nævnte uni-
versiteter.  
 
Et andet forbehold gælder i forhold til de fire universiteter, som har et sundhedsvidenskabeligt 
fakultet, hvor en del af forskningsaktiviteterne foregår på hospitaler. Her er det uklart om inno-
vative virksomheder, som samarbejder med hospitalsbaserede universitetsforskere, i Danmarks 
statistiks opgørelse angiver dette som universitetssamarbejde eller ej.    
 

3.3 Mobilitet og iværksætteri  

EU-Kommissionens undersøgelse European University-Business Cooperation Survey (UBC) er 
fra 2011 og fokuserer på faktorer, der bremser eller fremmer offentligt privat samarbejde. I un-
dersøgelsen ender Danmark på en samlet 9. plads ud af 24 lande. Data kan opdeles på otte kate-
gorier, og i alle de otte underkategorier er Danmark placeret i midterfeltet med landeplaceringer 
fra 7 til 15 jf. tabel 3.11.  
 
Undersøgelsen rummer en vifte af samspilsindikatorer. Ser man på mobilitets- og entreprenør-
skabsindikatorerne, klarer Danmark sig som nummer 7 ud af 24 i kategorien entreprenørskab, 
som nummer 8 af 24 målt på studentermobilitet og som nummer 11 ud af 24 målt på forskermo-
bilitet (i begge tilfælde er mobilitet defineret som mobilitet mellem offentlige forskningsinstitu-
tioner og virksomheder).   
 
Det skal bemærkes, at undersøgelsen er fra 2011 og ikke umiddelbart gentages. Desuden er de 
danske resultater baseret på blot 57 besvarelser, hvilket statistisk set er et lavt tal. Endelig giver 
Rumæniens samlede placering på 2. pladsen lige efter Irland og Letlands placering som nr. 4 en 
tvivl om, hvorvidt undersøgelsen i tilstrækkelig grad tager hensyn til landespecifikke eller kultu-
relle forskelle i fortolkning af spørgsmål og vurdering af niveau.   
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Tabel 3.11 
Europæisk universitets-erhvervssamarbejde. Vurderet samarbejde 2010-2011 på en skala fra 1 til10 i 
europæiske lande. 8 former for universitets-erhvervssamarbejde 

  Total  
Collaboration 

in R&D  
Mobility of 
academics 

Mobility of 
Students 

Commercialisation 
of R&D results 

Curriculum 
development 
and delivery 

Lifelong learn-
ing 

Entrepreneurship Governance  

1 Irland 7 Irland 8 Rumænien 6 Irland 7 Irland 8 Irland 7 Irland 7 Irland 8 Irland 7 

2 Rumænien 7 England 8 Letland 6 Letland 7 England 7 Estland 7 Rumænien 7 England 7 Rumænien 6 

3 England 7 Finland 7 Litauen 6 Litauen 7 Sverige 6 Rumænien 7 Letland 7 Rumænien 7 England 6 

4 Letland 6 Tyskland 7 Bulgarien 5 Rumænien 7 Spanien 6 England 7 Litauen 7 Spanien 6 Letland 6 

5 Finland 6 Sverige 7 England 5 Finland 7 Tyskland 6 Letland 7 Finland 7 Portugal 6 Frankrig 6 

6 Spanien 6 Spanien 7 Finland 5 Frankrig 7 Belgien 6 Litauen 7 England 7 Sverige 6 Litauen 6 

7 Litauen 6 Frankrig 7 Irland 5 Portugal 7 Østrig 6 Tjekkiet 6 Bulgarien 6 Danmark 6 Bulgarien 6 

8 Frankrig 6 Rumænien 7 Tjekkiet 5 Danmark 7 Rumænien 6 Frankrig 6 Estland 6 Finland 6 Spanien 6 

9 Bulgarien 5,8 Østrig 7 Tyrkiet 5 Tyskland 7 Danmark 5 Ungarn 6 Portugal 6 Frankrig 6 Tyrkiet 5 

10 Danmark 5,8 Norge 7 Spanien 5 Spanien 7 Finland 5 Portugal 6 Spanien 6 Holland 6 Ungarn 5 

11 Portugal 5,8 Ungarn 6 Danmark 5 England 7 Holland 5 Finland 6 Tjekkiet 6 Tyrkiet 6 Portugal 5 

12 Sverige 6 Letland 6 Italien 5 Holland 6 Frankrig 5 Italien 6 Danmark 6 Belgien 6 Finland 5 

13 Tyskland 6 Holland 6 Portugal 5 Bulgarien 6 Tjekkiet 5 Danmark 6 Frankrig 6 Bulgarien 6 Sverige 5 

14 Ungarn 6 Belgien 6 Slovakiet 5 Italien 6 Italien 5 Bulgarien 6 Ungarn 6 Tyskland 6 Holland 5 

15 Belgien 5 Danmark 6 Tyskland 5 Belgien 6 Bulgarien 5 Spanien 6 Sverige 6 Letland 6 Danmark 5 

16 Holland 5 Tjekkiet 6 Ungarn 5 Tjekkiet 6 Portugal 5 Belgien 6 Italien 6 Litauen 6 Tyskland 5 

17 Tjekkiet 5 Portugal 6 Holland 5 Polen 6 Estland 5 Sverige 6 Slovakiet 6 Italien 5 Italien 5 

18 Italien 5 Italien 6 Belgien 5 Ungarn 5 Ungarn 5 Holland 5 Østrig 5 Polen 5 Polen 5 

19 Tyrkiet 5 Tyrkiet 6 Polen 4 Slovakiet 5 Norge 5 Polen 5 Belgien 5 Estland 5 Belgien 5 

20 Estland 5 Bulgarien 5 Sverige 4 Sverige 5 Tyrkiet 5 Østrig 5 Holland 5 Ungarn 5 Østrig 4 

21 Østrig 5 Estland 5 Estland 4 Tyrkiet 5 Letland 4 Tyskland 5 Tyskland 5 Norge 5 Slovakiet 4 

22 Polen 5 Slovakiet 5 Frankrig 4 Norge 5 Litauen 4 Slovakiet 5 Tyrkiet 5 Østrig 5 Estland 4 

23 Norge 5 Litauen 5 Norge 4 Estland 5 Slovakiet 4 Tyrkiet 5 Polen 5 Tjekkiet 4 Tjekkiet 4 

24 Slovakiet 5 Polen 5 Østrig 4 Østrig 5 Polen 4 Norge 5 Norge 5 Slovakiet 4 Norge 4 

Kilde: University-Business Cooperation UBC. The State of European University-Business Cooperation. Final Report - 
Study on the cooperation between Higher Education Institutions and public and private organizations in Europe 

 
 
Ph.d.-uddannede ansat i den private sektor 
Forskermobilitet er kilde til overførsel af viden mellem de offentlige forskningsinstitutioner og 
erhvervslivet. En anden indikator på denne vidensoverførselsmekanisme er andelen af ph.d.-
uddannede som er beskæftiget i erhvervslivet. I Danmark var 37 pct. af alle ph.d.-uddannede, 
som var på arbejdsmarkedet i 2009, ansat i det private erhvervsliv. Det er den højeste andel 
blandt de 19 lande i OECD’s CDH-undersøgelse. Det skal bemærkes, at de øvrige nordiske lande 
ikke indgår i analysen. Men det er muligt at sammenligne med bl.a. Holland, Belgien og USA, 
hvor det er omkring 33-34 procent af de ph.d.-uddannede, som er privatansatte, jf. tabel 3.12.  
 
Indikatoren kan ses som udtryk for kvalitet og relevans af dansk forskeruddannelse i forhold til 
erhvervslivets behov. Samtidig er det med til at styrke erhvervslivets egen forskning og erhvervs-
livets evne til at absorbere ny videnskabelig viden. 
 
I lande som Polen, Portugal og Taiwan er det jf. tabel 3.2. over 80 procent af alle ph.d.-
uddannede, som efterfølgende er blevet ansat ved de videregående uddannelsesinstitutioner. 
Dette ansættelsesmønster kan dække over, at der i lande som Polen og Portugal måske endnu 
ikke er et forskningsintensivt erhvervsliv, der efterspørger ph.d.-kompetencer. Men tallene kan 
også dække over, at universiteterne primært uddanner forskeruddannede med henblik på egen-
rekruttering, I Taiwan bruger erhvervslivet 2.3 procent af BNP på forskning, men har kun ansat 
beskedne 6 procent af de ph.d.-uddannede.  
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Tabel 3.12 

Ph.d.-uddannede på arbejdsmarkedet opdelt efter ansættelsessektor. OECD-lande. Procent   

  Erhvervslivet 
Den offentlige 
sektor inklusiv. 

hospitaler 

Videregående 
uddannelsesinst. 

Privat non-profit 
sektor 

Øvrige uddan-
nelsesinst. 

1 Danmark 36,9 Spanien 38,4 Polen 91,8 Holland 20,0 Litauen 5,2 

2 Holland 34,3 Danmark 33,1 Portugal 85,3 USA 12,8 Rumænien 4,8 

3 Belgien 33,4 Ungarn 31,8 Taiwan 79,9 Belgien 11,0 Holland 2,5 

4 USA 32,7 Island 29,5 Tyrkiet 72,7 Bulgarien 6,2 Island 2,2 

5 Slovenien 19,2 Kroatien 29,3 Malta 70,6 Malta 4,6 Belgien 2,1 

6 Island 18,3 Bulgarien 28,3 Rumænien 65,2 Island 3,9 Malta 1,9 

7 Rusland 15,3 Letland 25,9 Rusland 62,7 Spanien 3,8 Letland 1,8 

8 Spanien 15,1 Slovenien 23,4 Litauen 60,6 Portugal 3,2 Bulgarien 1,5 

9 Letland 14,3 Rusland 21,5 Kroatien 59,2 Slovenien 2,3 Slovenien 1,5 

10 Litauen 13,6 Litauen 20,2 Bulgarien 58,5 Ungarn 1,8 USA 1,3 

11 Tyrkiet 11,5 Rumænien 19,1 Ungarn 57,7 Taiwan 1,4 Kroatien 0,8 

12 Rumænien 10,2 Malta 18,0 Letland 57,7 Kroatien 0,9 Tyrkiet 0,6 

13 Kroatien 9,8 Holland 15,3 Slovenien 53,7 Rumænien 0,7 Portugal 0,5 

14 Ungarn 8,6 Tyrkiet 14,9 Island 46,1 Polen 0,5 Rusland 0,4 

15 Polen 7,7 Taiwan 12,9 USA 43,5 Letland 0,4 Ungarn 0,1 

16 Taiwan 5,7 Belgien 11,8 Spanien 42,7 Litauen 0,4 Taiwan 0,1 

17 Bulgarien 5,1 USA 9,7 Belgien 41,7 Tyrkiet 0,3 Polen 0,0 

18 Malta 4,9 Portugal 8,4 Danmark 30,0 Rusland 0,1 Danmark .. 

19 Portugal 2,6 Polen 0,0 Holland 28,0 Danmark .. Spanien .. 

Kilde: OECD Careers of. Doctorate Holders. 

 
Det skal bemærkes, at denne indikator - andelen af ph.d.-uddannede som er beskæftiget i er-
hvervslivet - især reflekterer aspekter i det mere langsigtede offentlige-private vidensamarbejde. 
De ældste af de mere end 15.000 ph.d.-uddannede, som er på det danske arbejdsmarked og 
herunder de privatansatte, er antageligt licentiatuddannede og erhvervsforskere (tidligere be-
tegnelse for erhvervsPh.d.-ordningen) fra 1970’erne og 1980’erne.    

 

OECD forventer at offentliggøre nyere data i efteråret 2015. 

 
Nyansatte universitetsforskere med erhvervsbaggrund 
En indikator, der kun findes danske data for, er forskermobilitet den anden vej i form af  andelen 
af nyansatte universitetsforskere, der kommer fra erhvervslivet. Her er der tale om en indikator 
på, i hvilket omfang universitetsforskningen får impulser/erfaringer fra erhvervslivet.  
 
Andelen nyansatte forskere fra erhvervslivet viser sig at være meget lav og faldende. I absolutte 
tal ansætter universiteterne i de nyeste opgørelsesår flere personer med virksomhedsbaggrund. I 
perioden 2011-2013 var det gennemsnitligt 43 nyansatte forskere med virksomhedsbaggrund ud 
af 1.600 årlige nyansættelser – svarende til lidt mere end 2,5 procent af de nye universitetsansat-
te forskere. Man skal dog være opmærksom på, at denne indikator ikke medtager f.eks. adjunge-
rede professorer. Desuden kan der komme betydelig viden ind i universitetsforskningen fra 
f.eks. andre vidensamarbejder og brugen af eksterne lektorer med videre jf. tabel 3.13. 
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Tabel 3.13 
Ansættelser i stillinger på professor-, lektor- og adjunkt/post.doc.-niveau efter stillingsniveau og den 
ansattes ansættelsessted umiddelbart før den aktuelle ansættelse. 1997 til 2013. Antal og andele. 

    1997 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2011-2013 

Professor-niveau Samme universitet DK 49 250 265 451 519 637 

  Andet universitet DK 13 37 36 69 78 89 

  Sektorforskning DK 2 4 7 8 4 6 

  Offentlig eller privat virksomhed DK 10 22 29 33 16 17 

  Andet DK 2 5 4 16 15 16 

  Udlandet 17 27 32 83 83 95 

Lektor/seniorforsker-niveau Samme universitet DK 180 528 585 761 891 1035 

  Andet universitet DK 16 66 47 94 83 107 

  Sektorforskning DK 4 24 15 13 7 9 

  Offentlig eller privat virksomhed DK 12 28 32 36 32 29 

  Andet DK 4 7 8 22 17 17 

  Udlandet 13 60 90 144 117 162 

Adjunkt/postdoc-niveau Samme universitet DK 140 510 449 855 1303 1494 

  Andet universitet DK 26 63 62 154 222 238 

  Sektorforskning DK 2 6 7 5 8 11 

  Offentlig eller privat virksomhed DK 8 35 34 71 84 85 

  Andet DK 4 19 10 29 36 49 

  Udlandet 27 78 91 484 622 774 

I alt Samme universitet DK 369 1288 1299 2067 2713 3166 

  Andet universitet DK 55 166 145 317 383 434 

  Sektorforskning DK 8 34 29 26 19 26 

  Offentlig eller privat virksomhed DK 30 85 95 140 132 131 

  Andet DK 10 31 22 67 68 82 

  Udlandet 57 165 213 711 822 1031 

I alt   529 1769 1803 3328 4137 4870 

                

    1997 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2011-2013 

  Samme universitet DK 69,8% 72,8% 72,0% 62,1% 65,6% 65,0% 

  Andet universitet DK 10,4% 9,4% 8,0% 9,5% 9,3% 8,9% 

  Sektorforskning DK 1,5% 1,9% 1,6% 0,8% 0,5% 0,5% 

  Offentlig eller privat virksomhed DK 5,7% 4,8% 5,3% 4,2% 3,2% 2,7% 

  Andet DK 1,9% 1,8% 1,2% 2,0% 1,6% 1,7% 

  Udlandet 10,8% 9,3% 11,8% 21,4% 19,9% 21,2% 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskerrekrutteringsstatistik  

 
 
Karriereintentioner blandt universitetsstuderende 
En sidste type af vidensamspil mellem universiteter og erhvervslivet, som dækkes her, er iværk-
sætteri. Der er dog få tilgængelige internationalt sammenlignelige indikatorer på dette område. 
Global University Entrepreneurial Spirit Student’s Survey 2014 opgør, i hvilket omfang univer-
sitetsstuderende har intentioner om at blive iværksættere umiddelbart efter endt studie eller 
inden for 5 år efter afslutning. På begge spørgsmål er de danske studerendes intentioner om at 
blive iværksætter halvt så store som gennemsnittet, og Danmark ligger næstsidst ud af 33 lande, 
jf. tabel 3.14.  
 

Tabel 3.2 
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Karriereintentioner opgjort blandt universitetsstuderende: Ønskede arbejdsmarkedsplacering fem år 

efter afsluttede studier. 2014, Procent  

    Founder Employee Successor Other 

    
(intentions: To start your 

own business) 

(Intentions: To work as public 
servants, in a nonprofit organiza-

tion, in an SME or with a large 
company) 

(Intentions: To take 
over a family or 

another company) 

(do not 
know 

presently) 

1 Mexico 67 % 18 % 11 % 5 % 

2 Argentina 63 % 17 % 5 % 14 % 

3 Columbia 56 % 30 % 5 % 9 % 

4 Rusland 53 % 28 % 5 % 14 % 

5 Lichtenstein 41 % 41 % 7 % 11 % 

6 Polen 40 % 43 % 3 % 14 % 

7 Malaysia 36 % 47 % 10 % 6 % 

8 Estland 36 % 44 % 5 % 15 % 

9 Portugal 36 % 42 % 3 % 19 % 

10 Canada 35 % 44 % 8 % 12 % 

11 Ungarn 35 % 47 % 4 % 14 % 

12 Australien 35 % 48 % 8 % 9 % 

13 Italien 35 % 42 % 7 % 16 % 

14 Brasilien 34 % 55 % 5 % 6 % 

15 England 33 % 50 % 4 % 13 % 

16 Belgien 33 % 48 % 5 % 13 % 

17 Rumænien 33 % 50 % 3 % 14 % 

18 Spanien 32 % 52 % 3 % 12 % 

  Gennemsnit 31 % 51 % 4 % 14 % 

19 Luxembourg 29 % 50 % 3 % 18 % 

20 Slovenien 28 % 53 % 3 % 15 % 

21 Frankrig 28 % 52 % 6 % 15 % 

22 Holland 27 % 53 % 3 % 17 % 

23 Grækenland 27 % 55 % 7 % 11 % 

24 USA 27 % 56 % 4 % 14 % 

25 Singapore 25 % 52 % 4 % 19 % 

26 Finland 25 % 59 % 3 % 14 % 

27 Israel 22 % 59 % 2 % 17 % 

28 Østrig 18 % 58 % 4 % 19 % 

29 Schweiz 18 % 60 % 4 % 18 % 

30 Tyskland 18 % 61 % 3 % 18 % 

31 Skotland 16 % 58 % 4 % 22 % 

32 Danmark* 15 % 69 % 1 % 14 % 

33 Japan 10 % 63 % 3 % 24 % 

Kilde: GUESSS Global Universiy Entrepreneurial Spirit Students'. 

* Danske data er alene baseret på besvarelser fra SDU-studerende 
 
Her er det interessant at bemærke, at de andre lande i den lave ende også er blandt de rigere 
lande, hvorfor der ser ud til, at være en tendens til, at national velstand reducerer intentioner om 
at blive iværksætter. Undersøgelsen siger ikke noget om, hvor mange der ender med faktisk at 
blive iværksættere. Indikatoren siger heller ikke nødvendigvis særlig meget om, i hvilket omfang 
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det er viden fra universitetet, der danner baggrund for iværksætteriet, hvorfor undersøgelsen i 
højere grad dækker entreprenørånden frem for videnoverførslen.  
 
Iværksætteaktivitet blandt studerende og nyuddannede  
En dansk analyse af studenter-iværksætteri baseret på registerdata fra Danmarks Statistik viser, 
at der gennem de seneste år er sket en betydelig vækst på 43 pct. siden 2001 i antallet at stude-
rende og nylige kandidater, der starter egen virksomhed, så der nu årligt startes ca. 400 virk-
somheder af studerende og nylige kandidater, jf. figur 3.2 

 

Figur 3.2 

Iværksætteaktivitet blandt studerende og nyuddannede med videregående uddannelser (2001-2011) 

 
 
Kilde: UFM-notat Stigende iværksætteraktivitet på universiteterne - Iværksætteri med vækst-, produktivitet- og 
innovationspotentiale. Styrelsen for Forskning og Innovation 2014 baseret på data fra Danmarks Statistik. 

 
Væksten er højere end væksten i studerende og er derfor også udtryk for, at en stigende andel af 
studerende starter egen virksomhed. Stigningen er i særligt omfang sket på de længere videregå-
ende uddannelser og blandt kvindelige studerende. En analyse af de nystartede virksomheder 
viser, at de generelt har en overlevelsesrate efter det første år, som er på niveau med andre 
iværksættervirksomheder og en vækst i værditilvækst, som klart er højere end for andre iværk-
sættervirksomheder. 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

i alt

Iværksætteri blandt nyuddannede LVU-kandidater

Iværksætteri nyuddannede kandidater med MVU



 

 

Styrelsen for Forskning og Innovation  49 

Begreber og definitioner 
Det Nationale Netværk for 
Teknologioverførsel 

En sammenslutning for medarbejdere, der arbejder professionelt med teknologioverførsel ved de 
offentlige forskningsinstitutioner i Danmark. Operatør af hjemmesiden www.techtrans.dk 

Ejerandele Aktier eller aktieoptioner i en virksomhed modtaget som modydelse for immaterielle rettigheder. 

Forskningsaftaler med 
private virksomheder med og 
uden offentlig medfinansie-
ring 

Omfatter forskningsaftaler med private virksomheder samt aftaler med offentlige forskningsråd, 
fonde, programmer mv. med inddragelse af virksomheder samt forskningsaftaler med private virk-
somheder. 

Immaterielle rettigheder 
(IPR) 

Rettigheder til en opfindelse, der kan eneretsbeskyttes (for eksempel i form af patenter eller ophavs-
rettigheder) og udnyttes erhvervsmæssigt. 

Indberetning af opfindelse Formular udfyldt af forskningsinstitutionernes ansatte, der underretter institutionen om en opfindelse 
gjort som led i arbejdet - og som danner grundlag for en videre vurdering af de kommercielle perspek-
tiver. 

Indtægter fra kommercialise-
ring 

Indtægter fra licensaftaler, salg af patenter eller realisering af ejerandele. Omfatter tillige vederlag fra 
forskere, hvor institutionerne har indgået aftale med vedkommende om selv at udnytte rettighederne 
til en opfindelse kommercielt. Indirekte indtægter i form af ekstern forskningsfinansiering, sponsora-
ter mv., tilsagn om fremtidige indtægter eller værdien af ikke-realiserede ejerandele er ikke medtaget. 

Licensaftale Aftale om overdragelse af retten til erhvervsmæssig udnyttelse af et patent (eller software). 

Offentlige forskningsinstitu-
tioner 

Universiteter, sektorforskningsinstitutioner og regionernes sygehuse, dvs. de institutioner, som er 
omfattet af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. 

Optionsaftale Provisorisk licens- eller salgsaftale, hvor institutionen indgår aftale med en potentiel licenstager eller 
køber om inden for en nærmere angivet periode at vurdere en given opfindelse og forhandle vilkårene 
for en licens- eller købsaftale med institutionen. 

Patentansøgninger indgivet Knytter sig til den første indgivelse af en patentansøgning uafhængig af, hvilke patentmyndighed 
denne er indgivet til 

Salgsaftale Aftale om overdragelse af ejendomsretten til et patent. 

Spinout virksomhed Ny virksomhed, hvis etablering var afhængig af formelle aftaler om overdragelse af rettigheder til 
teknologi skabt på en forskningsinstitution. Omfatter også virksomhedsetableringer, hvor institutio-
nerne har overladt til vedkommende forsker selv at udnytte rettighederne til en opfindelse til gengæld 
for et nærmere aftalt vederlag til institutionen. Denne definition er i overensstemmelse med interna-
tionale standarder. Andre opgørelser i Danmark opererer med definition af spinout virksomheder, 
hvor der f.eks. også kan medregnes forskeres private konsulentaktiviteter, virksomheder skabt af 
studerende eller forhenværende universitetsforskere, som ejer rettigheder til egne opfindelser. 
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Bilag 1 Spørgeskema til insti-
tutionerne  

Opfindelser og IP-rettigheder 

 
1 Samlet antal anmeldte opfindelser fra institutionens forskere i 2014 
Vejledning: Spørgsmålet refererer til antallet af skriftlige underretninger, som institutionen 
har modtaget jf. § 10 i forskerpatentloven (egne og fælles). 
 

1A Hvor mange af de anmeldte opfindelser er fællesopfindelser, hvor den samme 
opfindelse samtidig er anmeldt til en eller flere andre institutioner omfattet af 
forskerpatentloven? 
Vejledning: Spørgsmålet refererer til den situation, at samme opfindelse samti-
dig er anmeldt til flere institutioner. Der skal ved besvarelsen ikke tages stilling 
til, hvor meget af en fælles opfindelse din institution ejer. 

 
2 Hvor mange opfindelser har institutionen overtaget rettighederne til i 2014? 
Vejledning: Spørgsmålet refererer til antallet af opfindelser, hvor institutionen har fået over-
draget rettighederne fra den pågældende arbejdstager jf. § 8 i forskerpatentloven. 
 
3 For hvor mange opfindelser har institutionen indgivet en prioritetsskabende patentansøgning i 
2014? 
Vejledning: Her tælles kun første indgivelse af patentansøgning. Uanset at der først indsendes 
en prioritetsskabende - og efterfølgende en PCT-ansøgning i samme sag - tælles de indgivne 
ansøgninger kun én gang, og medregnes i det år, hvor den prioritetsskabende ansøgning er 
indgivet. Der medregnes alene patentansøgninger, hvor institutionen i patentansøgningen står 
som ansøger/medansøger. Hvor samme opfindelse ligger til grund for flere forskellige ansøg-
ninger, medregnes hver patentansøgning hver for sig. Som patentansøgninger indgivet af 
institutionen medregnes ikke ansøgninger vedr. institutionens opfindelser indgivet af andre 
institutioner eller af virksomheder. Det vil sige, at ansøgninger, hvor en anden part står som 
ansøger, ikke medregnes, uanset om en eller flere af institutionens forskere er anført som op-
finder på patentsansøgningen. Summen af 3.A-3.D kan være større end summen i indikator 3. 
 

3A Heraf antallet af prioritetsskabende patentansøgninger (angivet under 3) 
indgivet sammen med en anden dansk institution omfattet af forskerpatentlo-
ven? 
Vejledning: Spørgsmålet refererer til den situation, at flere institutioner i fæl-
lesskab har indgivet en prioritetsskabende patentansøgning for en fællesopfin-
delse. Det vil sige, at flere institutioner figurerer som ansøger i patentansøg-
ningen. Derimod skal der ikke medregnes ansøgninger indgivet af en anden in-
stitution, hvor en eller flere forskere fra din egen institution alene figurerer på 
patentansøgningen som opfinder. 
 
3B Heraf antallet af prioritetsskabende patentansøgninger (angivet under 3) ind-
givet sammen med danske virksomheder? 
Vejledning: Her tælles ansøgninger, hvor én eller flere institutioner sammen 
med én eller flere virksomheder er medansøgere. Skellet mellem danske og 
udenlandske virksomheder afgrænses ved CVR-nr. 
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3C Heraf antallet af prioritetsskabende patentansøgninger (angivet under 3) ind-
givet sammen med et eller flere udenlandske universiteter eller en eller flere 
udenlandske forskningsinstitutioner? 
Vejledning: Her tælles ansøgninger, hvor én eller flere institutioner sammen 
med én eller flere udenlandske universiteter og/eller forskningsinstitutioner er 
medansøgere. Private udenlandske forskningsinstitutioner hører også med i 
denne kategori. 
3D Heraf antallet af prioritetsskabende patentansøgninger (angivet under 3) 
indgivet sammen med en eller flere udenlandske virksomheder? 
Vejledning: Her tælles ansøgninger, hvor én eller flere institutioner sammen 
med én eller flere udenlandske virksomheder er medansøgere. Skellet mellem 
danske og udenlandske virksomheder afgrænses ved CVR-nr. 

 
4 Hvor mange patenter er der udstedt i alt i 2014 til institutionen? 
Vejledning: Her tælles kun den første udstedelse af et givent patent – uanset om samme patent 
efterfølgende udstedes i flere lande. Patenter opnået i 2014, som tidligere er opnået i et andet 
land, medregnes derfor ikke. 
 
5 For hvor mange opfindelser har institutionen indgivet ansøgning om brugsmodel-rettigheder i 
2014? 
 
Organisation, økonomi og medarbejdere 
 
6 Antal årsværk beskæftiget med teknologioverførsel ultimo 2014? 
Vejledning: Teknologioverførsel omfatter aktiviteter med identifikation, dokumentation, vur-
dering, beskyttelse, markedsføring og overdragelse af immaterielle rettigheder samt forvalt-
ning af sådanne rettigheder i almindelighed. Indbefatter desuden alle aktiviteter knyttet til den 
daglige drift af en teknologioverførselsenhed, inklusiv bistand med forhandling af aftaler om 
forskningssamarbejde mv. Personale til teknologioverførsel omfatter typisk administrative 
medarbejdere (AC og HK), men ikke teknisk og videnskabeligt personale. Der medregnes alene 
personale ansat ved den pågældende institution, inklusive personer som udfører opgaver med 
teknologioverførsel for andre institutioner, som f.eks. en medarbejder ved et universitet, der 
sagsbehandler for et universitetshospital. I opgørelsen inkluderes også jurister, der arbejder 
med samarbejdsaftaler, jf. indikator 18-20. Måleenheden er årsværk. Hvor en medarbejder 
kun arbejder på deltid eller anvender en del af sin arbejdstid på aktiviteter med teknologiover-
førsel, medregnes alene denne andel. Som personale til teknologioverførsel medregnes ikke: 
• Teknisk- og videnskabeligt personale, der arbejder med udvikling eller modning af opfindel-
ser 
• Medarbejdere, der arbejder med projektstyring, fundraising, forskernetværk, virksomheds-
netværk etc. 
• Personale ansat ved en anden institution eller eksterne konsulenter som udfører opgaver med 
teknologioverførsel for institutionen. 
 
7 Hvilken primær uddannelsesmæssig baggrund har medarbejderne i institutionens teknologi-
overførselsenhed (angives i årsværk)? 

7A Juridisk i alt. 
7B Økonomisk i alt (forretningsorienteret tilgang). 
Vejledning: Omfatter personer med markedsmæssig, forretningsmæssig, mer-
kantil, økonomisk baggrund. 
7C Teknisk/naturvidenskabelig i alt. 
7D Andet i alt (herunder HK). 

 
8 Hvad har institutionens driftsudgifter til teknologioverførsel været i 2014 (ekskl. løn)? 
Vejledning: Her medregnes institutionens udgifter til vurdering, rettighedsbeskyttelse, kom-
mercialisering og brug af konsulenter i forbindelse med teknologioverførsel. Som driftsudgifter 
til teknologioverførsel medregnes ikke: 
• Institutionens interne omkostninger til drift af teknologioverførselsenhederne, såsom løn, 
øvrige personaleomkostninger, kontorhold og generelle rejser (overhead) 
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• Betaling for brug af personale ansat ved andre institutioner omfattet af forsker-patentloven 
– f.eks. hvis et sygehus serviceres af personale fra teknologioverførselsenheden ved et universi-
tet 
• Institutionens betaling af vederlag til opfindere efter forskerpatentlovens § 12, stk. 1. 
• Institutionens frikøb eller ansættelse af teknisk og videnskabeligt personale til udvikling eller 
modning af opfindelser. 
• Institutionens ekstraordinære udgifter til omregistrering af patenter som følge af sammen-
lægning med andre institutioner 
 
Kommercielle resultater 

 
9 Antal licensaftaler indgået i 2014 
Vejledning: Ved licensaftaler forstås aftaler om overdragelse af udnyttelsesretten (men ikke 
ejendomsretten) til immaterielle rettigheder. Også licensaftaler med spinouts medregnes, uan-
set at etableringen af sådanne virksomheder også er talt med under spørgsmål 13. Som licens-
aftaler medregnes ikke: 
• Aftaler om salg af patentrettigheder 
• Aftaler om forskningssamarbejde eller rekvireret forskning, hvor institutionen giver en ekstern 
part option på senere at indgå licensaftale 
• Aftaler, hvor institutionen sætter opfindelser i kommission hos en ekstern formidler med hen-
blik på kommercialisering 
• Institutionens aftaler med egne ansatte om disses adgang til at udstede sublicens til tredje-
mand 
• Aftaler om afståelse af rettigheder til vedkommende opfinder til gengæld for vederlag til insti-
tutionen jf. forskerpatentlovens § 12, stk. 2. 
 

9A Patentrettigheder 
Vejledning: Hvor mange nye licensaftaler er der indgået på grundlag af insti-
tutionens patentrettigheder (patenter/patentansøgninger)? Der kan udmærket 
indgås flere licensaftaler med forskellige licenstagere på grundlag af samme 
opfindelse. I besvarelsen angives det samlede antal indgåede licensaftaler i 
2014, uanset at flere aftaler måtte berøre samme opfindelse. 
 
9B Softwarerettigheder 
Vejledning: Hvor mange unikke nye licensaftaler er der indgået på grundlag af 
institutionens softwarerettigheder? Der medregnes kun individuelt indgåede li-
censaftaler med en værdi af minimum 5.000 kr. Hvor samme software er givet 
i licens via standardaftale til flere brugere, medregnes dette kun som én licens-
aftale 
 
9C Brugsmodelrettigheder  
Vejledning: Hvor mange nye licensaftaler er der indgået på grundlag af insti-
tutionens brugsmodelrettigheder?  

 
Antal licensaftaler i alt (9A-9C)  
 
10 Samlet antal salgsaftaler i 2014  
Vejledning: Ved antal salgsaftaler forstås indgåede salgsaftaler, hvor ejendomsretten til im-
materielle rettigheder er overdraget mod betaling. Også salgsaftaler til spinouts medregnes. 
Som salgsaftaler medregnes ikke:  
• Licensaftaler  
• Aftaler om forskningssamarbejde eller rekvireret forskning, hvor institutionen giver en eks-
tern part option på senere at indgå købsaftale  
• Aftaler, hvor institutionen sætter opfindelser i kommission hos en ekstern formidler med hen-
blik på kommercialisering  
• Afståelse af rettigheder til vedkommende opfinder til gengæld for vederlag til institutionen jf. 
forskerpatentlovens § 12, stk. 2  
 

10A Patentrettigheder  
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Vejledning: Hvor mange nye salgsaftaler er der indgået på grundlag af institu-
tionens patentrettigheder (patenter/patentansøgninger)?  
 
10B Softwarerettigheder  
Vejledning: Hvor mange nye salgsaftaler er der indgået på grundlag af institu-
tionens softwarerettigheder?  
  
10C Brugsmodelrettigheder  
Vejledning: Hvor mange nye salgsaftaler er der indgået på grundlag af institu-
tionens brugsmodelrettigheder?  
Antal salgsaftaler i alt (10A-10C)  

  
11 Antal optionsaftaler indgået i 2014  
Vejledning: Ved optionsaftaler forstås en provisorisk licens- eller salgsaftale, hvor institutio-
nen indgår aftale med en potentiel licenstager eller køber om inden for en nærmere angivet 
periode at vurdere en anmeldt opfindelse og forhandle vilkårene for en licens- eller købsaftale 
med institutionen. Som optionsaftaler medregnes ikke almindelige forskningsaftaler, hvor en 
samarbejdspartner eller rekvirent gives option på retten til de fremtidige opfindelser, der måt-
te fremkomme via samarbejdet (aftaler efter forskerpatentlovens § 9)  
 
12 Samlet antal spinouts etableret på baggrund af aftaler i 2014  
Vejledning: Som spinouts forstås nye virksomheder (oprettet inden for 12 mdr.) etableret på 
grundlag af aftaler med institutionen om overdragelse af teknologier og rettigheder (ejen-
doms- eller licensrettigheder) - herunder også spinouts etableret på baggrund af aftaler med 
vedkommende opfinder om selv at udnytte en rettighed til gengæld for et vederlag til instituti-
onen. Da der skal foreligge et CVR-nr. for at indgå en juridisk bindende aftale, er det datoen 
for aftalen om kommerciel udnyttelse, der bestemmer periodiseringen.  

12A Hvor mange virksomheder er der stiftet på baggrund af aftaler med institu-
tionen i 2014 efter forskerpatentlovens § 14, stk. 1?  
Vejledning: Her henvises til den situation, at institutionen har indgået en aftale 
med tredjemand om kommerciel udnyttelse af IPR i relation til en virksomheds-
etablering, uanset om det er som overdragelse eller licens, og uanset om beta-
lingsformen er ejerandele i selskabet, royalty eller andet. 
12B Hvor mange virksomheder er der stiftet på baggrund af aftaler med instituti-
onen i 2014 efter forskerpatentlovens § 12, stk. 2?     
Vejledning: Her henvises til den situation, at institutionen har indgået en aftale 
med vedkommende opfinder om selv at udnytte rettighederne til egen opfindel-
se til gengæld for et vederlag til institutionen.    Antal spinouts i alt (12A-12B)     
12C Navn og CVR-nummer på spinouts etableret i 2014     

 
13 I hvor mange tilfælde har institutionen i 2014 erhvervet ejerandele som betaling for immate-
rielle rettigheder?     
Vejledning: Der refereres til den situation, at institutionen har indgået aftale efter forskerpa-
tentlovens § 16, stk. 2 om at modtage betaling eller vederlag i form af aktier og/eller aktieopti-
oner i eksisterende eller nystartede virksomheder.     
 
14 Institutionernes bruttoindtægter i 2014 fra kommercialisering    
Vejledning: Her medregnes de kommercielle indtægter, der er direkte relateret til overdragel-
sen af immaterielle rettigheder. Omfatter alene indtægter faktureret i 2014. Indtægterne opgø-
res inden fradrag af opfindervederlag. Som indtægter fra kommercialisering medregnes ikke:  
• Tilsagn om fremtidige indtægter  
• Indirekte indtægter i form af ekstern forskningsfinansiering, herunder sponsorater mv., der 
ikke indgår som grundlag for beregning af institutionernes vederlag til opfindere efter for-
skerpatentlovens § 12, stk. 1  
• Værdien af modtagne ejerandele, som institutionen har modtaget som betaling for immateri-
elle rettigheder, men endnu ikke har realiseret via salg     

14A Fra licensaftaler (patentrettigheder)     
14B Fra licensaftaler (softwarerettigheder)     
14C Fra licensaftaler (brugsmodelrettigheder)     
14D Fra salgsaftaler (patentrettigheder)    
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14E Fra salgsaftaler (softwarerettigheder)     
14F Fra salgsaftaler (brugsmodelrettigheder)     
14G Fra opfindervederlag jf. § 12, stk. 2 i forskerpatentloven     
Vejledning: Her tænkes på de tilfælde, hvor der er indgået aftale om at overla-
de kommercialiseringen til vedkommende opfinder til gengæld for et vederlag 
til institutionen.     
14H Realiseret ved salg af ejerandele i spinout(s) mv.     
14I Afkast fra ejerandele i spinout(s) mv. (udbytte af ejerandele)     
14J Afkast fra ejerandele i § 4-selskaber efter lov om teknologioverførsel ved of-
fentlige forskningsinstitutioner (udbytte af ejerandele)     
14K Refusion af afholdte udgifter til rettighedsbeskyttelse     
Vejledning: Her refereres til den situation, at institutionen selv har afholdt ud-
gifterne til rettighedsbeskyttelse, men efterfølgende helt eller delvist får disse 
udgifter refunderet af en ekstern part.    Indtægter fra kommercialisering i alt 
(14A-14K)     

 
Status for kommerciel portefølje     
 
15 Samlet patentportefølje    
Vejledning: Antallet af udstedte patenter med institutionen som ejer/medejer ultimo 2014 
(samlet aktuel portefølje). Et givent patent tælles kun én gang – uanset at samme patent efter-
følgende er udstedt i flere lande.     
 
16 Samlet antal gældende licens- og salgsaftaler vedr. patenter/patentansøgninger ultimo 2014 
(samlet aktuel patentportefølje)     
Vejledning: Indikatoren inkluderer salgsaftaler, hvor der er mulighed for fremtidige indtæg-
ter, fx via årlig royalty.     

16A Heraf licens- og salgsaftaler, som har genereret indtægter til institutionen i 
2014     

 
17 Samlede antal virksomheder, hvor institutionen ultimo 2014 havde en ejerandel eller aktieop-
tion efter L347, § 12, stk. 2 (samlet aktuel portefølje).     

 
Forskningssamarbejdsaftaler     
 
18 Antal forskningsaftaler med private virksomheder indgået i 2014     
Vejledning: Som forskningsaftaler medregnes aftaler indgået med sidste under-skrift i pågæl-
dende kalenderår af institutionen med én eller flere private virksomheder om FoU-samarbejde. 
Ved private virksomheder forstås også GTS-institutter, brancheforskningsinstitutter og priva-
te foreninger. Endvidere medregnes aftaler om salg af FoU-relaterede ydelser, herunder også 
kliniske tests, inkl. virksomhedsinitierede kliniske forskningsprojekter uanset om der er ind-
skudt en anden offentlig forskningsinstitution som national koordinator mellem virksomheden 
og institutionen (sub-site), idet det reelle aftaleforhold er mellem institutionen og virksomhe-
den. Samarbejdet kan være finansieret helt eller delvist af de deltagende virksomheder, herun-
der in-kind finansiering. Som forskningsaftaler med private virksomheder medregnes derimod 
ikke:  
• Sponsoraftaler uden krav om nogen specifik modydelse.  
• Konsulentaftaler indgået mellem ansatte eller studerende på institutionen og eksterne parter, 
så længe dette ikke er baseret på aftale mellem institutionen og virksomheden.  
• Aftaler om studerendes eksamensprojekter eller praktik på private virksomheder.  
• NDA, MTA og hensigtserklæringer, da disse aftaleformer mere er udtryk for ønsket om at 
tale sammen, end et udtryk for konkrete aktiviteter der iværksættes parterne imellem.  
• Aftaler om afslutning eller forlængelse af eksisterende forskningsprojekter     
 
19 Antal forskningsaftaler med offentlige forskningsråd, fonde, programmer mv. med inddragel-
se af virksomheder samt antal forskningsaftaler med private virksomheder med offentlig medfi-
nansiering indgået i 2014     
Vejledning: Som forskningsaftaler medregnes aftaler indgået med sidste underskrift i pågæl-
dende kalenderår af institutionen med ét eller flere offentlige forskningsråd, fonde, program-
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mer mv. om FoU-samarbejde, hvori der indgår deltagelse af private virksomheder. Endvidere 
medregnes internationale aftaler, som f.eks. EU eller EUDP og PSO-aftaler, med deltagelse af 
private virksomheder. For EU-aftaler gælder, at Grant Agreement og Consortium Agreement 
kun tæller med én gang. Endvidere medregnes forskningsaftaler med private virksomheder 
med medfinansiering fra offentlige kilder som f.eks. Højteknologifonden. Ved private virksom-
heder forstås også GTS-institutter, brancheforskningsinstitutter og private foreninger. Aftaler 
om afslutning eller forlængelse af eksisterende forskningsprojekter medregnes ikke.     
 
20 Antal forskningsaftaler med offentlige myndigheder mv. indgået i 2014    
Vejledning: Som forskningsaftaler medregnes aftaler indgået med sidste under-skrift i pågæl-
dende kalenderår af institutionen med én eller flere offentlige myndigheder om FoU-
samarbejde, herunder også aftaler om myndighedsbetjening og samarbejde om ph.d.-
uddannelse, så længe der ikke indgår private virksomheder i sådanne ph.d.-aftaler. Samarbej-
det kan være finansieret helt eller delvist af de deltagende institutioner, herunder in-kind fi-
nansiering. For EU-aftaler gælder, at Grant Agreement og Consortium Agreement kun tæller 
med én gang. Endvidere medregnes aftaler om salg af FoU relaterede ydelser, herunder også 
kliniske tests. Ved offentlige myndigheder forstås kommuner, regioner og statslige enheder.  
 
Som forskningsaftaler med offentlige myndigheder medregnes derimod ikke: 
• Forskningsaftaler med andre offentlige forskningsinstitutioner. 
• Aftaler om forskningsfinansiering fra offentlige forskningsråd, fonde, programmer mv. 
• Konsulentaftaler indgået mellem ansatte eller studerende på institutionen og eksterne parter, 
så længe dette ikke er baseret på aftale mellem institutionen og myndigheden. 
• Aftaler om studerendes eksamensprojekter eller praktik i offentlige institutioner.  
• Aftaler om afslutning eller forlængelse af eksisterende forskningsprojekter. 
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Bilag 2 Institutionernes besva-
relser 

  

1. Samlet antal 
anmeldte 

opfindelser fra 
institutionens 
forskere i 2014 

1A. Hvor mange af 
de anmeldte opfin-
delser er fællesop-
findelser, hvor den 
samme opfindelse 

samtidig er anmeldt 
til en eller flere 

andre institutioner 
omfattet af forsker-

patentloven? 

2. Hvor mange 
opfindelser har 

institutionen 
overtaget 

rettighederne 
til i 2014? 

3. For hvor mange 
opfindelser har 

institutionen 
indgivet en priori-

tetsskabende 
patentansøgning i 

2014? 

3 A. Heraf antallet af 
prioritetsskabende 
patentansøgninger 
(angivet under 3) 
indgivet sammen 

med en anden dansk 
institution omfattet 
af forskerpatentlo-

ven? 

Aalborg Universitet 81 2 69 7 0 

Aarhus Universitet 51 13 29 21 9 

Copenhagen Business School 0 
 

0 0 0 

Danmarks Tekniske Universitet 152 17 108 82 5 

IT-Universitetet 3 0 1 1 0 

Københavns Universitet 74 8 39 34 6 

Roskilde Universitet 1 0 0 0 0 

Syddansk Universitet 30 3 15 10 3 

Universiteter 392 43 261 155 23 

  
     

GEUS 1 0 1 1 0 

Statens Serum Institut 5 0 4 2 0 

Sektorforskningsinstitutioner 6 0 5 3 0 

  
     

Region Hovedstaden 34 14 21 13 6 

Region Midtjylland 17 9 8 7 7 

Region Nordjylland 8 2 1 1 0 

Region Syddanmark 12 2 9 6 3 

Sygehusforvaltninger 71 27 39 27 16 

  
     

I alt 469 70 305 185 39 

 



 

 

Styrelsen for Forskning og Innovation  57 

  

3 B. Heraf antallet af 
prioritetsskabende 
patentansøgninger 
(angivet under 3) 
indgivet sammen 
med danske virk-

somheder? 

3 C. Heraf antallet af 
prioritetsskabende 
patentansøgninger 

(angivet under 3) indgivet 
sammen med et eller 

flere udenlandske univer-
siteter eller en eller flere 
udenlandske forsknings-

institutioner? 

3 D. Heraf antallet af 
prioritetsskabende 
patentansøgninger 
(angivet under 3) 
indgivet sammen 
med en eller flere 
udenlandske virk-

somheder? 

4. Hvor mange 
patenter er der 
udstedt i alt i 

2014 til institu-
tionen? 

5. For hvor mange 
opfindelser har instituti-
onen indgivet ansøgning 
om brugsmodelrettighe-

der i 2014 

Aalborg Universitet 0 0 0 1 0 

Aarhus Universitet 2 2 1 4 0 

Copenhagen Business School 0 0 0 0 0 

Danmarks Tekniske Universitet 8 2 1 27 0 

IT-Universitetet 0 0 0 0 0 

Københavns Universitet 2 3 3 2 0 

Roskilde Universitet 0 0 0 0 0 

Syddansk Universitet 0 2 0 1 0 

Universiteter 12 9 5 35 0 

  
     

GEUS 0 0 0 1 0 

Statens Serum Institut 0 0 0 0 1 

Sektorforskningsinstitutioner 0 0 0 1 1 

  
     

Region Hovedstaden 1 0 0 4 0 

Region Midtjylland 0 0 0 0 0 

Region Nordjylland 0 0 0 1 0 

Region Syddanmark 1 0 0 0 0 

Sygehusforvaltninger 2 0 0 5 0 

  
     

I alt 14 9 5 41 1 
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6. Antal årsværk 
beskæftiget med 

teknologioverførsel 
ultimo 2014 

7. Hvilken primær uddannelsesmæssig baggrund har medarbejderne i institutionens tekno-
logioverførselsenhed (angives i årsværk)? 

7A. Juridisk i alt 
7B. Økonomisk i alt 

(forretnings-
orienteret tilgang) 

7C. Teknisk/-
Naturvidenskabelig i alt 

7D. Andet i alt 
(Herunder HK) 

Aalborg Universitet 11 7 2 1 1 

Aarhus Universitet 20,5 11,5 1 5 3 

Copenhagen Business School 1 0,5 0,4 0,1 0 

Danmarks Tekniske Universitet 19 4 3 9 3 

IT-Universitetet 0,8 0,6 0 0 0,2 

Københavns Universitet 14 6 2,5 4,5 1 

Roskilde Universitet 0,25 0,25 0 0 0 

Syddansk Universitet 11,3 3 1,5 6 0,8 

Universiteter 77,85 32,85 10,4 25,6 9 

  
     

GEUS 0,2 0,2 0 0 0 

Statens Serum Institut 2 1 0,5 0,5 0 

Sektorforskningsinstitutioner 2,2 1,2 0,5 0,5 0 

  
     

Region Hovedstaden 9 6 3 0 0 

Region Midtjylland 0,5 0 0 0 0,5 

Region Nordjylland 3 0,5 1 1 0.5 

Region Syddanmark 0,2 0 0 0 0,2 

Sygehusforvaltninger 12,7 6,5 4 1 0,7 

  
     

I alt 92,75 40,55 14,9 27,1 9,7 
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8. Hvad har institu-
tionens driftsudgif-

ter til teknologiover-
førsel været i 2014 

(excl. løn)? 

9. Antal licensaftaler indgået i 2014 

9A. Patentret-
tigheder 

9B. Softwareret-
tigheder 

9C. Brugsmodelret-
tigheder 

Antal licensafta-
ler i alt (9A - 9C) 

Aalborg Universitet 1.013.282 3 4 0 7 

Aarhus Universitet 7.537.567 3 3 0 6 

Copenhagen Business School 0 0 0 0 0 

Danmarks Tekniske Universitet 27.041.095 15 0 2 17 

IT-Universitetet 579.489 0 0 0 0 

Københavns Universitet 4.625.427 18 0 0 18 

Roskilde Universitet 386.194 0 0 0 0 

Syddansk Universitet 2.270.211 0 1 0 1 

Universiteter 43.453.265 39 8 2 49 

            

GEUS 251.671 0 0 0 0 

Statens Serum Institut 3.960.000 0 0 0 0 

Sektorforskningsinstitutioner 4.211.671 0 0 0 0 

            

Region Hovedstaden 5.900.000 5 0 0 5 

Region Midtjylland 407.238 0 0 0 0 

Region Nordjylland 1.001.407 1 0 0 1 

Region Syddanmark 450.959 0 0 0 0 

Sygehusforvaltninger 7.759.604 6 0 0 6 

            

I alt 55.424.540 45 8 2 55 
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10. Antal salgsaftaler i 2014 

11. Antal opti-
onsaftaler indgå-

et i 2014 10A. Patentret-
tigheder 

10B. Softwareret-
tigheder 

10C. Brugsmodelret-
tigheder 

Antal salgsaftaler 
i alt (10A - 10C) 

Aalborg Universitet 42 0 0 42 1 

Aarhus Universitet 9 0 0 9 3 

Copenhagen Business School 0 0 0 0 0 

Danmarks Tekniske Universitet 2 0 0 2 2 

IT-Universitetet 0 1 0 1 0 

Københavns Universitet 0 0 0 0 1 

Roskilde Universitet 0 0 0 0 0 

Syddansk Universitet 0 0 0 0 0 

Universiteter 53 1 0 54 7 

            

GEUS 0 0 0 0 0 

Statens Serum Institut 0 0 0 0 0 

Sektorforskningsinstitutioner 0 0 0 0 0 

            

Region Hovedstaden 1 0 0 1 2 

Region Midtjylland 1 0 0 1 0 

Region Nordjylland 0 0 0 0 2 

Region Syddanmark 1 0 0 1 0 

Sygehusforvaltninger 3 0 0 3 4 

            

I alt 56 1 0 57 11 
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12. Samlet antal spinouts etableret på baggrund af aftaler i 2014 

13. I hvor mange tilfæl-
de har institutionen i 

2014 erhvervet ejeran-
dele som betaling for 
immaterielle rettighe-

der? 

12A. Hvor mange 
virksomheder er der 

stiftet på baggrund af 
aftaler med institutio-
nen i 2014 efter for-

skerpatentlovens § 14, 
stk. 1. 

12B. Hvor mange 
virksomheder er der 

stiftet på baggrund af 
aftaler med institutio-
nen i 2014 efter for-

skerpatentlovens § 12, 
stk. 2? 

Antal spinouts i alt 
(12A-12B) 

Aalborg Universitet 2 0 2 2 

Aarhus Universitet 1 0 1 0 

Copenhagen Business School 0 0 0 0 

Danmarks Tekniske Universitet 11 0 11 2 

IT-Universitetet 1 0 1 0 

Københavns Universitet 2 0 2 0 

Roskilde Universitet 0 0 0 0 

Syddansk Universitet 0 0 0 0 

Universiteter 17 0 17 4 

          

GEUS 0 0 0 0 

Statens Serum Institut 0 0 0 0 

Sektorforskningsinstitutioner 0 0 0 0 

          

Region Hovedstaden 1 0 1 0 

Region Midtjylland 0 0 0 0 

Region Nordjylland 0 0 0 0 

Region Syddanmark 0 0 0 0 

Sygehusforvaltninger 1 0 1 0 

          

I alt 18 0 18 4 
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14. Institutionens bruttoindtægter i 2014 fra kommercialisering 

14A. Fra licensaftaler 
(patentrettigheder) 

14B. Fra licensaftaler 
(softwarerettigheder) 

14C. Fra licensaftaler 
(brugsmodelrettigheder) 

14D. Fra salgsaftaler 
(patentrettigheder) 

Aalborg Universitet 54.288 2.532.714 55.967 356.109 

Aarhus Universitet 428.973 300.000 0 548.723 

Copenhagen Business School 0 0 0 0 

Danmarks Tekniske Universitet 938.000 8.374.000 147.000 718.000 

IT-Universitetet 0 34.000 0 0 

Københavns Universitet 3.022.029 0 0 0 

Roskilde Universitet 140.347 0 0 0 

Syddansk Universitet 254.163 16.928 0 0 

Universiteter 4.837.800 11.257.642 202.967 1.622.832 

          

GEUS 0 0 0 0 

Statens Serum Institut 125.424.000 0 0 0 

Sektorforskningsinstitutioner 125.424.000 0 0 0 

          

Region Hovedstaden 559.686 0 0 80.000 

Region Midtjylland 0 0 0 20.058 

Region Nordjylland 0 0 0 0 

Region Syddanmark 0 0 0 0 

Sygehusforvaltninger 559.686 0 0 100.058 

          

I alt 130.821.486 11.257.642 202.967 1.722.890 
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14. Institutionens bruttoindtægter i 2014 fra kommercialisering 

14E. Fra salgsaf-
taler (software-

rettigheder) 

14F. Fra salgsaftaler 
(brugsmodelrettigheder) 

14G. Fra opfin-
dervederlag jf. § 
12, stk. 2 i for-

sker-patentloven 

14H. Realiseret 
ved salg af 

ejerandele i 
spinout(s) mv. 

14I. Afkast fra 
ejerandele i 

spinout(s) mv. 
(udbytte af 
ejerandele) 

Aalborg Universitet 0 0 0 1.400.697 0 

Aarhus Universitet 0 0 13.795 0 0 

Copenhagen Business School 0 0 0 0 0 

Danmarks Tekniske Universitet 0 0 0 0 0 

IT-Universitetet 252.500 0 0 0 0 

Københavns Universitet 0 0 0 0 0 

Roskilde Universitet 0 0 0 0 0 

Syddansk Universitet 0 0 0 0 0 

Universiteter 252.500 0 13.795 1.400.697 0 

            

GEUS 0 0 0 0 0 

Statens Serum Institut 0 0 0 0 0 

Sektorforskningsinstitutioner 0 0 0 0 0 

            

Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 

Region Midtjylland 0 0 23.721 0 0 

Region Nordjylland 0 0 0 0 0 

Region Syddanmark 0 0 0 0 0 

Sygehusforvaltninger 0 0 23.721 0 0 

            

I alt 252.500 0 37.516 1.400.697 0 
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14. Institutionens bruttoindtægter i 2014 fra kommercialisering 

15. Samlet patent-
portefølje 

14J. Afkast fra ejerande-
le i § 4 selskaber efter 

lov om teknologi-
overførsel ved offentli-
ge forskningsinstitutio-
ner (udbytte af ejeran-

dele) 

14K. Refusion af afhold-
te udgifter til ret-

tighedsbeskyttelse 

Indtægter fra kommer-
cialisering i alt 14A - 14K 

Aalborg Universitet 0 144.779 4.544.554 9 

Aarhus Universitet 0 2.475.783 3.767.274 26 

Copenhagen Business School 0 0 0 0 

Danmarks Tekniske Universitet 0 1.725.000 11.902.000 44 

IT-Universitetet 0 0 286.500 1 

Københavns Universitet 0 2.757.223 5.779.252 9 

Roskilde Universitet 0 0 140.347 1 

Syddansk Universitet 0 466.809 737.900 3 

Universiteter 0 7.569.594 27.157.827 93 

          

GEUS 0 0 0 3 

Statens Serum Institut 0 0 125.424.000 33 

Sektorforskningsinstitutioner 0 0 125.424.000 36 

          

Region Hovedstaden 0 18.474 658.160 16 

Region Midtjylland 0 0 43.779 0 

Region Nordjylland 0 147.521 0 14 

Region Syddanmark 0 0 0 0 

Sygehusforvaltninger 0 165.995 701.939 30 

          

I alt 0 7.735.589 153.283.766 159 
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16. Samlet antal gældende 
licens- og salgsaftaler vedr. 

patenter/patentansøgninger 
ultimo 2014 (samlet aktuel 

patentportefølje) 

16A. Heraf licens- og salgsaf-
taler, som har genereret 

indtægter til institutionen i 
2014 

17. Samlede antal virksom-
heder, hvor institutionen 

ultimo 2014 havde en 
ejerandel eller aktieoption 

efter L347, § 12, stk. 2 
(samlet aktuel portefølje) 

Aalborg Universitet 49 7 18 

Aarhus Universitet 53 29 4 

Copenhagen Business School 0 0 0 

Danmarks Tekniske Universitet 64 16 16 

IT-Universitetet 0 0 0 

Københavns Universitet 130 34 1 

Roskilde Universitet 1 1 0 

Syddansk Universitet 13 3 3 

Universiteter 310 90 42 

        

GEUS 0 0 0 

Statens Serum Institut 4 3 0 

Sektorforskningsinstitutioner 4 3 0 

        

Region Hovedstaden 20 4 1 

Region Midtjylland 6 2 4 

Region Nordjylland 3 0 0 

Region Syddanmark 0 0 0 

Sygehusforvaltninger 29 6 5 

        

I alt 343 99 47 
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18. Antal forskningsaftaler 
med private virksomheder 

indgået i 2014 

19. Antal forskningsaftaler med 
offentlige forskningsråd, fonde, 

programmer mv. med inddragelse 
af virksomheder samt antal forsk-
ningsaftaler med private virksom-
heder med offentlig medfinansie-

ring indgået i 2014 

20. Antal forskningsaftaler 
med offentlige myndighe-

der m.v. indgået i 2014 

Aalborg Universitet 295 103 379 

Aarhus Universitet 340 75 17 

Copenhagen Business School 29 28 31 

Danmarks Tekniske Universitet 634 215 41 

IT-Universitetet 2 9 5 

Københavns Universitet 283 82 128 

Roskilde Universitet 27 19 68 

Syddansk Universitet 77 34 80 

Universiteter 1687 565 749 

        

GEUS 26 16 7 

Statens Serum Institut 34 15 0 

Sektorforskningsinstitutioner 60 31 7 

        

Region Hovedstaden 701 12 8 

Region Midtjylland 300 16 3 

Region Nordjylland 100 1 15 

Region Syddanmark 139 0 0 

Sygehusforvaltninger 1240 29 26 

        

I alt 2987 625 782 
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Publikationer i serien Forsk-
ning og Innovation: Analyse 
og evaluering 2010-2015 

 

2015  

 

6/2015 Kommercialisering af forskningsresultater 2014 – og kortlægning af vidensam-

spil i bredere perspektiv 

5/2015 FoU 2015 - Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2015 

4/2015 Tal om forskning 2014  

3/2015 Effects of participation in EU framework programmes for research and  

 technological development – for researchers, institutions and private companies  

  in Denmark  

2/2015  Mapping Danish Research on research and innovation  

1/2015  Internationalisering af virksomhedernes forskning og udvikling  

 

2014  

 

21/2014  Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2013 (Public Research 

Commercialisation Survey – Denmark 2013)  

20/2014  Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i 2014 19/2014 Evaluering af 

Vidensamarbejde, Kommercialisering og Teknologioverførsel  

18/2014  Bibliometric analysis of the scholarly and scientific output from researchers  

  funded by the Danish Council for Independent Research in 2005 to 2008  

17/2014  Evaluering af Det Frie Forskningsråd  

16/2014  Kortlægning af droneforskning  

15/2014  Kortlægning af kystturismeforskning  

14/2014  Kortlægning af fiskeriforskning  

13/2014  Udgået  

12/2014  Kortlægning af Polarforskning  

11/2014  Analyses of the Danish R&D system – a compendium of excellent econometric 

impact analyses  

10/2014  International Perspectives on Framework Conditions for Research and Technol-

ogy Transfer   

9/2014  Performanceregnskab for Innovationsnetværk Danmark 2014  

8/2014  Performanceregnskab for GTS-net 2014  

7/2014  Performanceregnskab for Innovationsmiljøerne 2014  

6/2014  Danmarks Innovationsfond - Målgruppeanalyse  

5/2014  Research and Innovation Indicator (Forskningsbarometer 2014) 

4/2014  Tal om forskning 2013  
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3/2014  Sammenhæng for vækst og innovation – En kortlægning af sammenhænge i det 

danske innovations- og erhvervsfremmesystem  

2/2014  The Short-run Impact on total Factor Productivity Growth of the Danish  

  Innovation and Research Support System  

1/2014  Productivity Impacts of Business Investments in R&D in the Nordic Countries - 

A microeconomic analysis 

 

 

2013  

 

17/2013  Evaluation of the Danish National Research Foundation  

16/2013  Bibliometric Analyses of Publications from Centres of Excellence funded by the 

Danish National Research Foundation  

15/2013  Forskningsbarometer 2013  

14/2013  Samfundsøkonomiske effekter af Innovationsstrategien  

13/2013  Analyses of Danish Innovation Programmes – a compendium of excellent  

  econometric impact analyses  

12/2013  An evaluation of the Danish Innovation Assistant Programme  

11/2013  The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income 

10/2013  Strategi for samarbejde om Danmarks klynge-og netværkindsats  

9/2013  De skjulte helte – eksportsucceser i dansk industris mellemklasse  

8/2013  An Analysis of the Level of Consistency in the Danish Innovation Ecosystem 

7/2013  Key Success Factors for Support Services for Cluster Organisations  

6/2013  Performanceregnskab for GTS-net 2013  

5/2013  Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2012 (Public Research 

Commercialisation Survey – Denmark 2012)  

4/2013  Performanceregnskab for Innovationsnetværk Danmark 2013  

3/2013  Tal om Forskning 2012  

2/2013  Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i 2013  

1/2013  Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013  

 

2012  

 

13/2012  Evaluering af GTS-instituttet DFM  

12/2012  Evaluering af GTS-instituttet Alexandra  

11/2012  Evaluering af GTS-instituttet Agrotech  

10/2012  Let’s make a perfect cluster policy and cluster programme: Smart  

  recommendations for policy makers  

9/2012  The Perfect Cluster Programme - Nordic-German-Polish-Baltic project  

8/2012  The impacts of Danish and Bavarian Cluster Services – results from the  

  Nordic-German-Polish Cluster Excellence Benchmarking  

7/2012  Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2011 (Public Research 

Commercialisation Survey – Denmark 2011)  

6/2012  Performanceregnskab for GTS-net 2012  

5/2012  Performanceregnskab for Innovationsmiljøer 2012  

4/2012  Innovation Network Denmark – Performance Accounts 2012  

3/2012  Clusters are Individuals II: New Findings from the European Cluster  

  Management and Cluster Program Benchmarking  

2/2012  Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i 2012  
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1/2012  Evaluering af innovationsmiljøerne 

2011  

 

20/2011  Access to Research and Technical Information in Denmark  

19/2011  Universiteternes Iværksætterbarometer 2011  

18/2011  Impact Study: The Innovation Network Programme  

17/2011  Clusters are Individuals: Nordic-German-Polish Cluster Excellence  

  Benchmarking 

16/2011  24 ways to cluster excellence – successful case stories from clusters in Germany, 

Poland and the Nordic countries  

15/2011  Impact Study of Eureka Projects  

14/2011  Evaluering af GTS-instituttet Teknologisk Institut  

13/2011  Evaluering af GTS-instituttet DBI  

12/2011  Evaluering af GTS-instituttet DELTA  

11/2011  Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2010 (Public Research 

Commercialisation Survey – Denmark 2010)  

10/2011  Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2011  

9/2011  Performanceregnskab for Videnskabsministeriets Innovations-miljøer 2011  

8/2011  Innovation Network Denmark – Performance Accounts 2011  

7/2011  Erhvervslivets Outsourcing af FoU  

6/2011  Evaluering af GTS-instituttet FORCE Technology  

5/2011  Evaluering af GTS-instituttet Bioneer  

4/2011  Evaluering af GTS-instituttet DHI  

3/2011  Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i 2011 

2/2011  Økonomiske effekter af erhvervslivets forskningssamarbejde med offentlige  

  videninstitutioner  

1/2011  Analysis of Danish innovation policy - The Industrial PhD Programme and the 

Innovation Consortium Scheme  

 

2010  

 

12/2010  Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2010  

11/2010  Universiteternes Iværksætterbaromenter 2010  

10/2010  Performanceregnskab for Videnskabsministeriets Innovationsmiljøer 2010  

9/2010  Performanceregnskab for Videnskabsministeriets Innovationsmiljøer 2010 

8/2010  Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2010  

7/2010  Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2010  

6/2010  Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2009  

5/2010  InnovationDanmark 2009- resultater og evalueringsstrategi  

4/2010  Effektmåling af videnpilotordningens betydning for små og mellem store  

  virksomheder  

3/2010  An Analysis of Firm Growth Effects of the Danish Innovation Consortium  

  Scheme  

2/2010  Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2010  

1/2010  Produktivitetseffekter af erhvervslivets 2012  


